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ি ব রা টপব   
পা  বেদ র এ ক বছর অ  া ত বা স 
 পা বেদর এবার এক বছর অ াতবাস করেত হেব। িক  একিট বছর অ াতবাস করা এেদর পে  সিত ই 
  হ। কারণ ন ল সহেদেবর ঐ  প, ভীেমর ঐ িবশাল  চহারা আর   ৗপদীর  েপর ঐ য েক  লাকচ ুর আড়ােল রাখা 
খুবই মুশিকল,  যখােনই যােব সবাই িচেন  নেব। পা বরা িঠক করেলন সবাই িনেজেদর পিরচয় ও নাম পাে  িবরাট 
রাজার রাজমহেল িগেয় কাজ  নেবন। িবরাট রাজা আর  কৗরবেদর  ভতের  থম  থেকই একটা ঠা া লড়াই িছল। মােঝ 
মােঝই এই  ই রােজ র মেধ  ঝগড়া িববাদ  লেগ থাকত।  সইজ  িবরাট রাজার ওখােন আ য়  নওয়াটাই পা বেদর 
িনরাপদ মেন হল, ওখান  থেক  বশী খবর  বেরােত পারেব না। অজু েনর উপর  য এক বছেরর জ  নপুংসক হওয়ার 
অিভশাপ িছল, অজু ন িঠক করল এইটাই অিভশাপেক কায কর করার উপযু  সময়। নপুংসক হেল অজু নেকও  কউ িচনেত 
পারেব না। অজু ন এখন িবরাট রাজার রাজমহেল িগেয় িবরােটর  মেয়েক নাচ-গান  শখানর কাজ  নেব। আর ভীেমর 
খাওয়া-দাওয়া করা  যমন পছে র রা াবা া করাটাও তারঁ মনপস  কাজ। তাই িঠক হল ভীম রাধঁুিন হেয় িবরাট রাজার 
পাকশালায় চাকরী  নেব। যুিধি র ছ েবেশ রাজার সভাসদ হেয় থাকেব। ন ল আর সহেদেবর একজন  ঘাড়া অ জন 
গ   দখার কাজ  নেব।   ৗপদী   ির ীর কাজ  নেব।   ির ী একটা িবেশষ জাত, এেদর কাজ িছল রানীেদর চুল  বঁেধ 
 দওয়া,  সাধন করান ইত ািদ। আর সবাই এমন ভােব কায়দা কের পিরচয়  দেব  য আমরা সবাই রাজা যুিধি েরর 
দরবাের িছলাম। পা বেদর সে  সব সময়  চুর অ শ  থাকত, এখন এই অ  িনেয়  তা রাজদরবাের যাওয়া যােব না। 
সব অ  আর অ  আরও অেনক িকছ ুএকটা কাপেড়র মেধ   বঁেধ শমী বৃে র ডােল ঝুিলেয় রাখা হল। শমী ব ৃ  আসেল 
একটা অিভশ  ও অপিব  বৃ ,  লাকজন  কউ ঐ বেৃ র ধাের কােছ যায় না। আর অে র পুটিলটােক এমন ভােব 
কাপেড়  পঁিচেয় গােছর ডােল ঝুিলেয় িদেয়েছ দরূ  থেক  দেখ মেন হেব  কউ  যন গােছর ডােল গলায় দিড় িদেয় ঝুলেছ। 
এেকই শমী বৃ  অপিব  তার ওপর একটা মরা ঝুলেছ  দেখ  কান মা ষ ঐ বেৃ র ধাের কােছই যােব না।  
 
রা জকম  চ া রীর রা জা র  িত আচরেণ র ব া পা ের য ুিধ ি রেক  ধ ৗেম র িশ া 
 সবাই এইভােব অেনক িচ া ভাবনা কের িবরাট রাজার ওখােন যাওয়ার জ    িত িনেয়েছ। তখন  ধৗম  ঋিষ, 
িযিন পা বেদর পুেরািহত িছেলন, যুিধি রেক বলেছন ‘যুিধি র! তুিম  তা এত িদন িছেল রাজা। িক  দরবারীর কােজ 
রাজার  মাসােয়ব হেয় থাকার  কান অিভ তা  তামার  নই। তাই আিম  তামােক এই ব াপার িকছু িশ া িদি ’। 
মহাভারেত এই ধরেণর অেনক িশ া কািহনী  সে  উপ াপন করা হেয়েছ,  যমন তুিম যখন রাজা অথ  াৎ িচফ এি   িটভ 
হেয়ছ তখন  তামার িক ধরেণর আচরণ হেব আবার তুিম যখন অধঃ ন কম চারী হেয় যােব তখন িকভােব কাজ করেব। 
যুিধি রেক এখন রাজার অধঃ ন কম চারী হেয় িকভােব থাকেব  সই ব াপাের  িশ ণ  দওয়া হে ।  
 
 যখন তুিম রাজার সে   দখা করেত যােব  থেম তুিম রাজার  য  ারপাল তার সােথ  দখা করেব। যতই রাজার 
সােথ  তামার পিরিচিত থা ক, যতই রাজা  তামােক ভােলাবা ক, সরাসির তুিম ক ণ রাজার সে   দখা করেত  যও না। 
রাজার আ া পাওয়ার পরই তুিম  ভতের যােব, িনেজ  থেক কখনই ঢুেক পড়েব না। রাজা কখন িক ভাব িনেয় থাকেব 
বলা যায় না, তুিম যিদ সরাসির চেল যাও তখন ঐ ভােবর ধা াটা  থেম  তামার উপর লাগেব।  ারবান িদেয় যখন তুিম 
খবর পাঠােল, তখন রাজা একটা মানিসক   িত  নওয়ার সময়  পেয় যােব। আমরা  য অেনক সময় বড় বড় অিফসার বা 
বেসর  চ াের যখন তখন ঢ ুেক পিড় এটা কখনই  শাভনীয় নয়, এটাই এখােন  ধৗম  যুিধি রেক  বাঝাে ন। 
 
  যা ন যানং ন প য   ং ন পীঠ ং ন গজ ং র থ   । আে র াে হৎ স ে তাহ  ীিত স রাজ বসিতং 
বেস ৎ।।৪/৪/১২। আিম রাজার ি য়  লাক, রাজা আমােক খুব খািতর কেরন এই মেন কের  য রাজার হািত,  ঘাড়া, রথ, 
পাল , চিট, জুতা ব বহার কের না  সইই রাজভবেন বাস করার উপযু  আর  সই রাজবািড়েত শাি েত থােক। এখােন 
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মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

রাজােক বলেত আজেকর িদেন ব  , ম ী, আমলা এেদরেকই  বাঝােব। আিম বেসর ি য় বেল বসেক না িজে স কের 
বেসর গািড়টা িনেয়  কান কােজ চেল  গলাম, হয়েতা বেসরই কােজ  গিছ, িক  বস যখন  বিরেয়  দখেব তার গািড়  নই, 
তখন িপওন যখন বলেব এইেতা আপনার  সে টাির এ ুিণ গািড়টা িনেয়  বিরেয়  গেলন, বস তখন  াভািবক ভােবই 
অস   হেবন।  যসব জায়গায় বসেল বা আ া মারেল  তামােক  রাচারী বেল সে হ করেত পাের  সইসব জায়গায় 
কখন বেস আ া মারেব না। যত ণ না  তামােক িজে স করেছ তত ণ রাজােক তাঁর কত েব র ব াপাের উপেদশ িদেত 
যােব না। িমথ া কথা যারা বেল তােদর  িত রাজার খুব নজর থােক। রাজার যারা দরবারী তােদরেক খুব একটা    পূণ   
ব াপাের সাবধান কের  দওয়া হে  –  নষাং দাে রষু    ীত  ম  ী ং  া ঃ ক দাচ ন। অ ঃপুর চর া  য চ   ি  
যান িহতা    য।।৪/৪/১৬। রাজার রানীেদর সােথ খুব একটা ব  ু রাখেত  নই। বেসেদর  ীেদর সােথ ব ু   কউ যিদ 
রাখেত যায়  স িক   য  কান িদন মহা ঝােমলায় পেড়  যেত পাের।  ধ ুতাই নয়, রানীবােস যারা আনােগানা কের, 
অথ  াৎ  তামার যারা স ানীয় ব ি  তােদর  ীরা, রানীর বা বীরা, রাজার  সিবকারা, দাসীরা যােদর রানীবােস যাতায়াত 
আেছ তােদর সে  কখন পিরচয় রাখেত  নই। যিদ কখন রাজা  দেখন তারঁ  কান দাসী বা  সিবকার সােথ  তামার 
পিরচয় আেছ তখন রাজা  তামােক সে হ করেব। রাজপিরবােরর মিহলা সদ ােদর সে  কখনই  কান পিরচয় রাখেত 
 নই। রানীেদর ব াপাের যিদ  তামােক রাজা  কান কাজ  দন  ধ ু  সটু  চুপচাপ কের  বিরেয় আসেব। রাজার যারা 
অ ভাকা ী তােদর সােথ  কান স ক  রাখেব না, রাজা যিদ আজেক িকংবা কালেক জানেত পাের এেদর সােথ  তামার 
 মলােমশা আেছ তাহেল তুিম িক  িবপেদ পেড় যােব। রাজার ঘের  েবশ কের যিদ  দখ  তামার বসার জ  আসন রাখা 
আেছ তাও রাজা যত ণ  তামােক বসেত না বলেছ বসেব না। যিদ  দখ রাজা  কান ব াপাের িনেজর ময াদােক উ  ন 
করেছন তখন িনেজেক জ া  মেন কের  সই রকম আচরণ করেব। ভারেতর একিট রােজ  কেয়ক বছর আেগ িহ -
মুসলমানেদর একটা দা া হেয়িছল।  সই দা ার ব াপাের একটা তদ  কিমিট বসান হেয়িছল। তদ  কিমিটর  থম 
িমিটংএ নািক কথা উেঠিছল  য দা ার আেগ  সই রােজ র মুখ ম ী নািক পুিলশ অিফসারেদর িনেয় একটা   শাল িমিটং 
কেরিছেলন।  সই িমিটংএ মুখ ম ী বেলিছেলন  য মুসলমানেদর একটা উিচৎ িশ া িদেত হেব এবং  সখােনই নািক এই 
দা া লাগাবার একটা পিরক না করা হেয়িছল। পের এক ইয়ং পুিলশ অিফসার   ীম  কােট  বেলেছ  য আিম ঐ িমিটং 
িছলাম আর মুখ ম ী ঐ কথা বেলিছেলন। মজার ব াপার হল  যসব পুিলশ অিফসারেদর নাম বেলেছ তােদর মেধ   জন 
অিফসার বেলেছ আমার  তা মেন  নই  সই িমিটংএ িক আেলাচনা হেয়িছল। আর চারজন অিফসার বলেছ এই রকম  কান 
িমিটংই হয়িন। আর িযিন তদ  করিছেলন িতিন বেল িদেলন মুখ ম ী এত জুিনয়র অিফসারেক িমিটংএ ডাকেতই পােরন 
না।  ধৗম  িঠক এই কথাই বলেছন, যিদ  দখ রাজা তারঁ ময াদােক উ  ন করেছ তুিম এমন আচরণ করেব  যন তুিম 
জ া , মােন তুিম িকছুই  দখিন। রাজার যিদ সায় না থােক এত বড় দা া কখনই হেত পােরনা,  সটাই চারেজান 
অিফসার িমিটংএ িছল অথচ বলেছ এই ধরেণর  কান িমিটংই হয়িন, এেকবাের জ া  হেয়  গেছ তখন। একটা মজার 
িসেনমা হেয়িছল, ি েটেনর একটা খুব নামকরা ল ফাম  িছল। বাপ-ঠা দ  ার আমেলর  কা ািন। এখন মািলেকর  ছাট 
 ছেলিট ঐ ফােম  কাজ করেছ।  ছাট  ছেলিট একজন  ােয়ে টর সােথ অিফেস বেস কথা বলিছল। কথা বলেত বলেত খুব 
উে িজত হেয় একটা  পপার ওেয়ট ছুেড়  মেরেছ।  সই  পপার ওেয়টটা  দওয়ােল তার ঠা দ  ার কােঁচর   েম ছিবেত 
লাগেতই কাচঁটা  গেছ  ভেঙ। আর ঐ অিফসটা িছল তার বাবার। বাবা হয়েতা এেস তার কম চািরেক িজে স করেব ‘তুিম 
িক জান এই ছিবর কাচঁটা িক কের  ভেঙেছ’?  লাকিট যিদ বেল ‘আপনার  ছেল  পপার ওেয়ট ছুেড়  মের  ভেঙেছ’। 
তখন  ছেলেক বাবা  সাজা কের  দেব। িক  কম চাির জােন এই  ছেলিটই পের মািলক হেব।  ছেলিটও  সই কম চািরেক 
 ডেক িজে স করেছ ‘তুিম িক জান ছিবর কাঁচটা িক কের  ভেঙেছ’? কম চািরিট ভােলা কেরই জােন  য  ছেলিট  ভেঙেছ, 
িক  বলেছ ‘না  ার, আমার  কান ধারণাই  নই কাচঁটা িক কের ভাঙেত মাের’? তখন  স জ া  হেয়  গেছ। তখন 
 ছেলিট পাঁচ পাউে র একটা  নাট বার কের িবদায় কের বলেছ ‘তুিম জীবেন অেনক উ িত করেব’। এরপের বাবা এেস 
হয়েতা িজে স করেব তখন কম চািরটা বলেব ‘ ার আিমেতা জািননা িক কের হল, আিম  দিখিন’। যিদ বাচঁেত হয়ত 
তাহেল  তামােক এইসব ব াপাের জ া  হেত হেব।  
 
 রাজা যিদ কখন িনেজেক অপমািনত মেন কের তখন রাজা িনেজর স ান, নািতপুিত, ভাই এেদরও স ান কের 
না, দরকার পড়েল এেদরেক বধও কের িদেত পাের,  কননা রাজা  চ   মতাশালী হয় িকনা। রাজার কােছ যখন থাকেব 
তখন তুিম মেন করেব তুিম আ েনর কােছ রেয়ছ,  য  কান কারেণ তুিমেক পুিড়েয় িদেত পাের,  সইজ  িনেজেক খুব 
সামেল িনেয় চলেব।  য িজিনষ রাজার পছ  নয় কখনই  সই িজিনষ  সবন করেব না। তুিম হয়েতা তামাক খাও, রাজা 
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হয়েতা তামাক খাওয়া পছ  কেরন না, কখন রাজার সামেন তামাক খােব না। সরকাির অিফেস আজকাল  কউ অত িকছু 
হয়েতা মেন করেব না, িক   াইেভট  কা ািনেত যিদ কাজ কের  সখােন মািলক হয়ত পান খাওয়া পছ  কের না, তখন 
কম চারী যিদ পান খায় তাহেল তার চাকিরও চেল  যেত পাের। এখােন রাজা মােনই  াইেভট  কা ািন।  ধৗম  বলেছন 
দি ণ ং ব াথ বা মং ব া পা  ম াসীত বা  যত ঃ। র ি  ণ াং  া শ  া ণাং  ান ং প াি  ধ ীয়ে ত।।৪/৪/২৪। রাজদরবাের 
সব সময় রাজার ডান িদেক বা বাম িদেক বসেব, মুেখামুিখ বা  পছেন কখন বসেব না। রাজার  পছেন সব সময় 
 দহর ীরা থােক। শূে র াহ ীিত ন দৃ ঃ  া   বু ি মা িনি ত বা পুন ঃ। ি য় ে মবা চর    র া ঃ ি ে য়া ভব িত 
 ভাগ বা  ।।৪/৪/২৭। রাজার সে  যখন থাকেব তখন আিম  রবীর, আিম বুি মান এই ভাবনা কখন মাথায় আনেব না, 
এই শি  থাকেলও রাজার সামেন কখন  কাশ করেব না। 
 
 ন  চৗ ে  ৗ ন ভুে জৗ জানূ ন চ ব াক ং সমা ি ে পৎ। সদা ব াত  ব াচ   ীবন াচ ের  ৈনঃ।।৪/৪/৩০। 
রাজার সামেন যখন বেস থাকেব তখন  ঠাটঁ, হাত আর হাটুঁ িবনা কারেণ নাড়েব না। এ েলা মানিসক অশাি র ল ণ। 
যখনই  কউ িকছ ু শানার সময় পা নাড়েত থােক তখন বুঝেত হেব তার একেঘেঁয় লাগেছ বা মনটা  কান কারেণ উি   
হেয় আেছ। রাজার সামেন অযথা বকবক করেব না।  তামােক যখন রাজার সে  কথা বলেত হেব তখন খুব ধীের ধীের 
কথা বলেব। যিদ  তামােক থুতু  ফলেত হয় তাহেল খুব হা া কের  ফলেব যােত রাজা বুঝেত না পাের। এ েলাই হল 
ভ  আচরণ। বড়েদর সামেন, স ানীয় ব ি েদর সামেন িকভােব আচরণ করেত হেব তার িনখঁুত িবে ষণ এখােন করা 
হেয়েছ। রাজার দরবাের যিদ  কান হািসর িকছু হেয় যায়, বা হািস পাওয়ার মত কথা  েন িনেল িকংবা  দেখ িনেল তখন 
ঐ িনেয় খুব  বশী হাসাহািস করেব না। দরবারীরা আসেল হল সব  মাসােয়ব।  মাসােয়বেদর মেধ  একটা  রষােরিষ চেল 
 ক কােক নীেচ  ফেল  ট া িদেয় রাজার খাস  লাক হেব। এরা তাই সব সময়  চ া কের রাজােক িকভােব খুিশ করা 
যায়। এক রাজার অেনক েলা এই রকম  মাসােয়ব িছল, আর ম ী এেদর  থেক এেকবাের নােজহাল হেয় থাকেতন। ম ী 
একিদন িঠক করল এেদর একট ু িশ া িদেত হেব। রাধঁুিন  ক িদেয় একিদন ম ী  ব ন  পাড়া বািনেয়েছন। এত   র 
 ব ন  পাড়া  খেয় রাজা খুব খুিশ হেয় পেরর িদন সকােল বলেছ ‘কাল যা  ব ন  পাড়া  খলাম, মুেখ  লেগ আেছ’। 
দরবারী  েলা বলেছ ‘ জুর িক বলব,  ব েনর মত িকছু হয় নািক! িক   র রঙ, আর তাই না,  ব েনর মাথাটা িক 
  র, একটা রাজম ুেটর মত’। অেনক ণ ধের তারা  ব েনর নানা  শংসা কের যাে ।  সই রাে  রাজােক আবার 
 ব ন  পাড়া  দওয়া হেয়েছ। িক  ম ীর  গাপন িনেদ  েশ ওেত খুব কের  ঠেস ল া  দওয়া হেয়িছল। ঐ ঝাল  ব ন 
 পাড়া  খেয় রাে  রাজার  পটব াথা    হেয়েছ। ল ার  ালােত রাজার  চ   পটব াথা হে ,  পেটর  ালায় সারা রাত 
ছটফট কের  গেছ। পেরর িদন রাজদরবাের দরবারীেদর সামেন বলেছ ‘আের কাল  ব ন  পাড়া  খেয় আিম  পট ব াথার 
জ  সারা রাত ঘুেমােতই পািরিন’। দরবারী েলাও সে  সে  বলেছ ‘ া ঁ  জুর িঠকই বেলেছন  ব েনর মত বােজ 
িজিনষ িক আর িকছু হয়!  সইজ ই  তা  ব ন বেল,  কান  ণ  নই তার, গােয় আবার কাটঁা থােক’। রাজা তখন বলেছ 
‘কালেক  তা  তামরা  ব েনর এত  শংসা কেরিছেল আজ আবার এত িন া  কন করছ’! ম ী এইটাই চাইিছল। তখন 
দরবারীরা বলেছ ‘ জুর! আমরা  তা আপনার দরবারী  ব েনর দরবারীর  তা আমরা নই, আমরা রাজার দরবারী, রাজা 
যার  ণগান করেব আমরাও তার  ণ গাইব’। দরবারীেদর অেনক মজার মজার কািহনী আেছ। নবাবেদর সময় তখন  চুর 
অথ   তােদর কােছ থাকত। আর  মাসােয়ব েলা  চ া করত রাজােক  তাষােমাদ কের  হাক আর  যই কেরই  হাক িকভােব 
রাজার কাছ  থেক িকছ ুআদায় করেব। আর এক অপরেক সব সময় অপদ  করার  চ া কের যােব।  
 
  ধৗম  ঋিষ যিধি রেক িশ া িদেয় যাে ন। হা ব ষু চাপ    বত ম াে নষু  কষুিচৎ। ন ািতগাঢ়ং   ে ত 
ন চাপ ু  ব ে সৎ ।।৪/৪/৩১। হািসর িকছ ুকথা হেল তুিম অ হাস কের হাসেব না আবার জড়বৎ হেয় বেসও থাকেব 
না। সব িকছুই করেব িক  মা া  রেখ একট ু িমি  হািস  দেব।  কান িকছুেত মা া ছাড়ােব না।  য দরবারী রাজা আর 
রাজ মােরর  শংসা করেত থােক  সই একমা  রাজদরবাের িটেক থাকেত পাের।  কান কারেণ রাজা যিদ  তামার উপর 
অকারেণ  রেগ িগেয় দ   দয় িক  তারপেরও তুিম যিদ রাজার িন া না কর তাহেল তুিম আবার  তামার ঐ  মতা  পেয় 
যােব।  তামােক দ   দওয়ার পর যিদ রাজার িন া করেত থাক, রাজা একটা বদমাইশ  লাক, রাজার বুি   নই বেল 
িন া করেত থাক তাহেল িক  তুিম আর  কান িদন ঐ আেগর ময াদা িফের পােব না। যিদ িন া না কর তাহেল রাজারও 
 কান িদন মেন অ তাপ হেত পাের আিম এেক দ  িদেয় ভুল কেরিছ, তখন হয়েতা  তামােক আবার  ডেক  নেব। যিদ 
তুিম গােয়র  জাের বা কায়দা কের রাজােক িনেজর মুেঠায় রাখার  চ া কর তােতও িক  িবপেদ পেড় যােব, এমন িক 
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 তামার  াণ হািনও হেত পাের। অ ি       ম াে ন ত ু পুর া  যঃ স মুৎ পে তৎ। অ হং ি কং কর ব াণ ী িত স 
র াজবসিতং বে সৎ ।।৪/৪/৪০। যিদ  দখ রাজা কাউেক  কান কােজ পাঠাে  তখন তুিমও উেঠ িগেয় হা া কের বলেব 
‘আমার জ ও িক রাজার  কান আেদশ আেছ’? িনেজ  থেক এিগেয় এেল রাজা খুিশ হয় আর এই ধরেণর  লােকরাই 
রাজগৃেহ বােসর উপযু ।  
 
  ধৗম  ঋিষ বলেছন – যুিধি র! রাজা  যরকম সাজ  পাশাক পিরধান কের তুিমও  সই রকম সাজ  পাশাক 
পড়েব না। এেত রাজা িক  অস   হেত পাের। রাজা  যরকম চিট জুেতা ব বহার করেছ তুিমও  সই রকম চিট জুেতা 
ব বহার করেব না। ইদািনং কােল  কান  কা ািনর মািলক   েন যাওয়ার সময় যিদ  দেখ  সই   েন তার  কা ািনর 
 কান কম চািরও যাে  তখন  কা ািনর মািলেকর  সটা পছ  হেব না। এমন ভােব চলেত িনেষধ করা হে  যােত রাজা 
মেন না কের  য তুিম রাজার সমক  হেত চাইছ। রাজা যিদ  তামার সােথ  কান  গাপন শলা পরামশ  কের তখন  সই 
কথা কখনই কাউেক জানেত  দেব না,  গাপনীয়তা যিদ তুিম র া না করেত পার তাহেল  তামার উপর রাজার িব াস 
চেল যােব।  
  
 রাজা যিদ  তামােক কখন  কান কােজর দায়ী   দয় তখন  সই কােজর ফায়দা  নওয়ার জ  কা র  থেক এক 
পয়সা ঘষু িনও না।  য রাজ কম  চাির ঘষু  নয় আজেক  হাক কালেক  হাক যখন জানাজািন হেয় যােব  স শাি  পায়। 
আজেক ভারেত আ া হাজাের  থেক রামেদও বাবারা সবাই  ন  ীিত িনেয় কত িকছ ুবলেছ। িক  মহাভারেতই এখােন 
বলেছ তুিম ঘষু িনও না। ম  ৃিতেতও বলেছ যিদ  কউ ঘষু  নয় তােক দ   দওয়ার ব ব া করেত হেব। ভারেত রাজার 
ম ী  থেক    কের রাজার খাস  লাক সবারই মেধ  ঘষু  নওয়ার  রওয়াজ পাকােপা  ভােব বেস  গেছ।  াচীন কাল 
 থেক ঘষু  নওয়াটা ভারতীয় জীবনধারার একটা রীিতমত সং ার হেয় আেছ। ইংেরজরা যখন ভারেতর রাজদ   হণ 
কেরিছল তখন তারা কখনই ভারতীয়েদর উ পেদ িনেয়াগ করত না।  ন  ীিত িবেশষ কের ঘষু  নওয়া আর কিমশন খাওয়া 
ভারতীয়েদর রে র মেধ  এেকবাের িমেশ আেছ।  য  যখােন যতটু   মতায় আেছ  স  সখােনই ঘষু  নওয়ার  েযাগ 
হাতছাড়া করেছ না। আমােদর সং ােরর মেধ  এই  ন  ীিত ঢ ুেক আেছ। অনশন কের, আে ালন কের এই িজিনষেক 
আটকােনা যায় না। আ া হাজােরর মত হাজারটা  লাক  াণ িদেয় িদেলও  দশ এই  ন  ীিত  থেক  রহাই পােব না। 
একমা  আধ াি ক িবকাশ মা েষর মেধ  যত ণ না হে  তত ণ এই অব ব া চলেতই থাকেব। মহাভারেতর মত 
ধম    বলেছ ঘষু িনও না, তার মােন  সই যুেগও ঘষু  নওয়ার  বিৃ  িছল বেলই যুিধি রেক সাবধান করা হে  তুিম ঘুষ 
িনও না। এরপর বলেছন রাজা যিদ খুিশ হেয়  তামােক  কান উপহার  দয়,  কান  পাশাক িদল, অল ার িদল তখন  সটা 
পিরধান কের রাজার সামেন যােব, তােত রাজা খুিশ হয়। এইভােব যুিধি রেক অেনক িকছু  িশ ণ  দওয়ার পর িবরাট 
রাজার কােছ পািঠেয়েছন। 
 
ভী ম কত ৃ ক কী চ ক বধ 
 িবরাট রাজার ওখােন সবাই িনেজর িনেজর নাম পাে  িনেয়েছ। যুিধি েরর নাম হল ক , ভীম রাঁধুিনর কাজ 
িনেয় নাম িনল ব ব। বৃহ লা নাম িনল অজ  ুন, তারঁ কাজ নাচ-গান  শখান। ন ল আর সহেদব নাম িনল  ি ক আর 
অিন েনিম, ন ল  ঘাড়া  দখার কাজ আর সহেদব  গাশালার র ণােব েণর কাজ িনেয়েছ এবং   ৗপদী নাম িনল মািলনী 
এবং   ির ীর কােজ িনযু  হল। সবাই  য যার কােজ  নেম পেড়েছ।   ির ীর  বেশ   ৗপদী  তা  দখেত  চ   পসী। 
িবরাট রাজার পাটরানীর এক ভাই  সখােন থাকত, তার নাম কীচক। কীচক িছল খুব বড় পােলায়ান,  স আবার িবরাট 
রাজার  সনাপিতও িছল। কীচেকর শি  ও  মতার কথা িচ া কেরই  েয  াধনরা িবরাট রাজ  আ মণ করেত সাহস করত 
না। িবরাট রাজাও কীচেকর  মতার ভেয় তােক  বশী ঘাটাত না, কীচক যা খুিশ করত িক  িবরাট রাজা  চাখ বুেজ 
থাকত। কীচেকর ঐ শি ম তার কথা  ভেব সবাই চুপ কের থাকত। এই কীচেকর  চােখ যখন   ৗপদীর  সৗ য  ধরা 
পেড়  গেছ তখন  তা তার মাথা  গেছ ঘুের। কীচক িগেয় তার িদিদ রানীমােক বেলেছ ‘িদিদ তুিম এই   ির ীেক আমার 
 সবায় পািঠেয় দাও’। িদিদও ভাইেয়র  থেক িনেজেক একটু সামেল রাখত আর ভাইেয়র  িত একট ুপ পাতও িছল। 
িবরাট রাজার রানীর সে   দখা কের   ৗপদী আেগই বেল  রেখিছল ‘ দখুন রানীমা, আমার পাচঁজন  ামী আেছ এঁরা 
সবাই য , িক  এখন তারঁা অিভশ  হেয় আেছন বেল সামেন আসেছন না। আিম িকছু িদন থাকব তারপর আিম চেল 
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যাব’। রানীমাও অত িকছ ুনা  ভেব   ৗপদীেক  রেখ িদেয়েছ। কীচক এখন িদিদেক বলেছ কায়দা কের   ির ীেক তার 
রাজমহেল পাঠােত। 

  
   ৗপদীেক এেস রানী বলার পর   ৗপদী বলেছন ‘এই   ােব আিম রাজী হেত পারিছ না, আপিন অ  কাউেক 
পাঠান’। রানী   ৗপদীর কথায়  কান  া  না কের এক রকম ভয়  দিখেয়  জার কেরই পািঠেয়েছ।   ৗপদী কীচেকর 
রাজমহেল  যেতই কীচক তার শয়তািন    কেরেছ।   ৗপদী কীচকেক সাবধান কের িদে  ‘কীচক! আমার পাঁচজন  ামী 
য । তুিম িক  িবপেদ পেড় যােব, এই রকম কাজ কেরা না’। কীচক  কান কথাই  নেব না। কীচেকর শয়তািন    
হেতই   ৗপদী  সখান  থেক ছুেট পািলেয়  সাজা রাজার দরবাের চেল এেসেছ। কীচকও   ৗপদীর  পছেন ধাওয়া কের 
রাজদরবাের এেস   ৗপদীেক সবার সামেন এক লািথ  মেরেছ। রাজার  কান  মতাই  নই  য কীচকেক িকছু বলেব। 
  ৗপদী খুব কা াকািট করেছ।   ৗপদীর উপর এই অত াচােরর খবর পাচঁ ভাইেদর মেধ  সে  সে  জানাজািন হেয় 
 গেছ।   ৗপদী রাজােক বলেছন ‘রাজার কাজ হল  জার র া করা আর ধম  ও সত  মােগ  ি ত থাকা। যিদ রাজা িনেজর 
স ান আর আি েতর মেধ  একটুও তফাৎ কের তাহেল রাজার িক  িবনাশ হেত বাধ । রাজা য  কের, দান কের, 
  েসবা কের ততটা পূণ  পান না, যতটা িনেজর কত ব  িঠক িঠক পালন কের পান’। রাজা একমা  কত ব  পালন কেরই 
পূণ  লাভ কের অ  িকছুেতই তার পূণ  হয় না।   ৗপদী বলেছন ‘  া যখন স ৃি  করেলন তখন ভােলা ম  সব সৃি  
কের বেল িদেলন তুিম ভােলারও ফল পােব না মে রও ফল পােব না, ফল পােব  সটারই  যটােত  তামার মেনর িঠক 
িঠক  বণতা রেয়েছ’। আিম যিদ কাউেক বিল আপিন িক ভােলা  লাক, আপনার মত  লাক হয় না, িক   ভতের  ভতের 
তােক গালাগাল িদেয় যাি । কম ফল কখনই আিম িক কাজ করিছ  সই অ সাের হয় না, আমার মেনর ভাব অ সাের ফল 
হেব। ঠা র বলেছন – ভগবান  ক িক কাজ করেছ  দেখন না, ভগবান মন  দেখন। এইসব কথা বেল   ৗপদী চেল 
এেসেছন। এখন িতিন একবার এর কােছ একবার ওর কােছ িগেয় িনেজর  ঃেখর কথা বলেছন, যুিধি রেদর এখন িকছু 
করার  নই। অজ  ুন বেল িদেলন আিমেতা এখন নপুংসক হেয় আিছ আিম িকছুই করেত পারব না। এরপর   ৗপদী লুিকেয় 
ভীেমর কােছ িগেয়েছ, ভীম তখন ঘুিমেয় িছল, ভীমেক িগেয় ধা া  মের উিঠেয় সব বেলেছ। ভীম উেঠ বলেছ ‘তুিম  কান 
িচ া কেরা না, তুিম কীচকেক িগেয় বল আজেক রাে   তামার সােথ নতৃ শালােত  দখা করেত। িক   তামােক  যেত হেব 
না, বািকটা আিম সব কের  নেব’।   ৗপদী কীচকেক আম ণ িদেয়  রেখেছ। ঐিদেক ভীম   ৗপদীর পিরবেত  আেগ 
থাকেতই পালে   েয় আেছ। কীচকেতা উে জনায় টগবগ কের ফুটেছ। 
 
 রািশয়ার র  াশ পুিটেনর এই রকম একটা ব াপার িছল।  থম িব যুে র সময় রািশয়ায় পুিটেনর একটা বড় 
ভূিমকা িছল। পুিটেনর িকছু ব াপাের িস াই িছল। ওখানকার রাজার  ছেলর  হেমােফিলয়া  রাগ িছল, মােঝ মােঝ শরীেরর 
 েত কিট অে   চ  য ণা হত। পুিটেনর একটা িস াই িছল রাজার  ছেলর গােয় একট ুহাত বুিলেয় িদেল ওর য ণাটা 
 সের  যত। এমিনত পুিটন মহা  গালেমেল  লাক িছল। রািশয়ার  কান  মেয়ই পুিটেনর ধাের কােছ িনরাপদ িছল না। 
অথচ রানী পুিটেনর  িত এত অ গত িছল  য ক নাই করা যায় না। আবার এিদেক পুিটেনর নােম এত অিভেযাগ আসত 
 সটা রাজা স  করেত পারেতন না। একবার রাজা এেতা িতিতিবর  হেয় িগেয়িছেলন  য পুিটনেক সিরেয়ই িদেয়িছেলন। 
পুিটন তখন বলেছ ‘আমােক তুিম সিরেয় িদ ! কিদন পর তুিমই আমােক পা ী কের িনেয় আসেব’। কিদন পেরই রাজার 
 ছেলর  হেমােফিলয়া অ খটা খুব  বেড়  গেছ, আর এই  রােগর এমিনেত  কান িচিকৎসা  নই। ব াথা আর য ণায়  ছেল 
িচৎকার কের যাে । রানী হাউ হাউ কের কাঁদেছ।  শেষ রাজা বাধ  হল পুিটনেক ডাকেত। পুিটন এেস  ছেলটার গােয় 
একট ুহাত বুলােতই সব য ণা চেল  গেছ। এরপর পুিটেনর অত াচাের রািশয়ার ভ  সমাজ এেকবাের অি র হেয়  গেছ, 
কা র  য  কান কাজ করােত হেলই পুিটেনর কােছ  যেত হেব। আর যার  কান কাজ করার ব াপাের পুিটন  পািরশ কের 
 দেব  সই কাজ হেত বাধ । কা র  মতা িছল না পুিটেনর িব ে  িকছু বেল। এিদেক পুিটন িছল এেকবাের িনর র, 
িনেজর সইটাও িঠক মত করেত পারত না। মহাভারেত কীচকেক  য ভােব ভীম  মেরেছ পুিটনেক  শেষ এই ভােব মারা 
হেয়িছল। পুিটন এক   রী  মেয়েক  দেখ  লু  হেয় িগেয়িছল।  সই  মেয়িটেক িদেয় কায়দা কের িচিঠ িলিখেয় পুিটনেক 
পাঠান হেয়িছল যােত  লখা িছল আিম অমুক জায়গায় আপনার সােথ  দখা করব। পুিটন ওখােন যথারীিত  পৗঁেছ  গেছ। 
ওখােন আেগ থাকেতই  েটা  লাক  তরী হেয়িছল, এেদর  মেয়েক অত াচার কেরিছল বেল পুিটেনর উপর খা া িছল। 
পুিটন আসেতই এরা ছুির িনেয় পুিটনেক আ মণ কের। পের পুিটনেক এই কারেণই মরেত হল। এ েলা খুব পুরেনা 
কায়দা। এই ধরেণর  লােকরা  কান  মেয়র  িত আস  হেল  সই  মেয়েকই কােজ লািগেয় তােক খুন কের  দয়।  
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 কীচক খুব আনে  ন ৃত শালােত এেসেছ। িবছানার কােছ আসেতই ভীম কীচকেক ধের মারেত    কেরেছ। 
 জেন লড়াই    হেয়েছ। কীচেকর  কান   িতই িছল না বেল ভীম কীচকেক  মের এেকবাের  শষ কের িদেয়েছ।  ধু 
মােরইিন, কীচেকর হাত, পা সব িছঁেড় আলাদা কের ছুেড়  ফেল িদেয়েছ। ম ু ুটােক এেকবাের মচুেড় িদেয়েছ। কীচকেক 
 মের  দৗপদীেক বলল ‘তুিম খবর িদেয় দাও, আমার গ ব    ামীরা এেস কীচকেক  শষ কের িদেয়েছ’।   ৗপদী খবর 
িদেতই সবাই এেস  গেছ। রােতর ঐ অ কাের কীচেকর ঐ অব া  দেখ সবাই হতচিকত হেয়  গেছ। কীচক িছল মহা 
শি শালী, িক  ভীম এমন অব া কের িদেয়েছ  য তােক  চনাই যাে  না। ভীমেসেনর  ী! তােক একজন এেস 
অপমািনত করেছ ভীম তােক আর ছাড়েব! সবাই  তা  চ  ভয়  পেয়  গেছ। কীচেকর িকছ ুআ ীয়  সখােন থাকত 
তােদর নাম িছল উপকীচক। তারা এেস বলেছ ‘এই শরীরটােক  তা এভােব  বশী ণ রাখা যােব না, এ ুিণ এেক দাহ 
কিরেয় িদেত হেব’। ভীম  মের কীচেকর শরীরটা এমন িবকৃত কের িদেয়েছ  য,  য  কউ  দখেলই ভেয় আঁতেক উঠেব। 
উপকীচকরা বলেছ ‘কীচক আমােদর  সনাপিত িছল,   ৗপদীর জ ই আমােদর  সনাপিতর এই অব া হেয়েছ তাই এর 
সােথ   ৗপদীেক দাহ কিরেয়  দওয়া  হাক। কীচক   ৗপদীেক যখন জীিবত অব ায় পায়িন এখন মৃত অব ােতই 
  ৗপদীেক  যন পায়  সই ব ব াই করেত হেব’।   ির ীেক এবার  বঁেধ িনেয় যাওয়া হে ।   ৗপদী  তা বুঝেত  পেরেছ 
 য ওেক  মের কীচেকর সে  পুিড়েয়  দেব।   ৗপদী খুব িচৎকার কের আত  নাদ কের  ামীেদর ডাকেছ  তামরা  কাথায় 
আছ আমােক র া কর। পা েবরা িবরাট রাজার ওখােন সবাই একটা কের ছ নােম পিরচয় িদেয়িছল। ক , বৃহ লা এই 
নাম িনেয়েতা ডাকা যােব না, ধরা পড়ার ভয়  থেক যােব। িক  এই পাচঁজেনর মেধ  যিদ  কান  গাপন বাত া পাঠাবার 
দরকার পড়েত পাের  ভেব তা ঁরা িনেজেদর মেধ  আলাদা নাম কের  রেখিছল – যুিধি র জয়, ভীম জয় , অজু ন িবজয়, 
ন ল জয়ৎেসন আর সহেদব জয়ৎবধ, জয় িদেয়ই পাঁচটা নাম।   ৗপদী এখন এই পাঁচজেনর নাম কের িচৎকার করেছ  হ 
জয়, জয় , িবজয়, জয়ৎেসন, জয়ৎবধ  তামরা  কাথায় আমােক র া কর। সবাই মেন করেছ   ৗপদী িনেজর গ ব  
 ামীেদর ডাকেছ। তখনও  ভার হয়িন, ঘুেমর মেধ    ৗপদীর ঐ আত নাদ  েনই ভীম লািফেয় উেঠ  দৗেড়  শােন  পৗঁেছ 
 গেছ।  শােনর ধাের একটা বড় গাছ িছল,  সটােক উপেড় িনেয় যত প াশ ষাটটা উপকীচক িছল সব কটােকই  মের 
 শষ কের  রেখ িদেয়েছ।  শান  থেক   ৗপদী িফের এেসেছ। সবাই   ৗপদীেক  দেখ  চ  ভয়  পেয়  গেছ,  কননা 
খবর চেল এেসেছ প াশটা উপকীচকেক একজন িমেল  মের িদেয়েছ। এই একা একজন গ ব  একিদেক কীচেকর মত 
এত বড় একজন শি মানেক বধ কেরেছ তারপর একসােথ প াশটা উপকীচকেক  মের িদেয়েছ। তার  ী   ির ীেক 
 দেখ সবাই ভেয় ঠক ঠক কের কাপঁেছ। রাজা বলেছন তুিম এখান  থেক চেল যাও। সব  েন ভেয় রানী  েদ া আর 
 মেয় উ রার মুখ িদেয়  কান কথা  বেরাে  না।   ৗপদী তখন বলেছন ‘আিম আর  বশী িদন থাকেবা না, আমার 
 ামীেদর অিভশােপর সময় উ ীণ   হেত আর  বশী িদন বািক  নই, সময় হেয়  গেল আিমও এখান  থেক চেল যাব তত 
িদন যিদ আমােক অ  হ কের থাকেত  দন’। ভেয় রানীই তখন বলেছ ‘না না,  তামােক  কাথাও  যেত হেব না,  তামার 
যত িদন খুশী এখােন থাক। আমার ভাইেতা চেল  গল িক  আিম  ামী আর স ান এই  জনেক তুিম র া কর, এরা  যন 
 বেঁচ থাকেত পাের’।   ৗপদী রানীেক আ াস িদেয় বেল িদেলন আপনার  কান িচ া  নই, এেদর  কান  িতই হেব না। 
 
 ক ৗরব েদ র ি বরা ট রা জা র  গা ধ ন অ পহর েণ র অ পেচ  া ও অজ ু েন র ক া েছ পর াজ য় 
 ইিতমেধ   েয াধন চািরিদেক   চর ছিড়েয় িদেয়েছ পা বেদর  খাঁেজর জ । িক   কাথাও  কান  খাজঁ পাে  
না। এিদেক কীচেকর মৃত ু সংবাদ সব িদেক ছিড়েয়  গেছ।  েয াধনেদর কােছও খবর  গেছ  য একজন গ েব র হােত 
কীচক বধ হেয়েছ।  কৗরবরা ভাবেছ কীচেকর মত এত বড় শি মানেক এইভােব  মেড় মুচেড় মারার মত শি  ভীম 
ছাড়া আর কা র  নই, ভীম ছাড়া এই কাজ কা   পে ই স ব নয়। এরপর আরও ভােলা কের  খাঁজ কের খবর  পল 
িবরােটর ওখােন ভীেমর মত একজন িবশাল  চহারার পাচক কাজ করেছ, ক  নােম একজন দরবাির আেছ। িহেসব কের 
চারেজােনর একটা আ াজ  পল িক  অজ  ুেনর সােথ বৃহ লার িহেসবটা  মলােত পারিছল না। তখন  কৗরবরা িঠক করল 
আরও ভােলা কের যাচাই কের  দখেত হেব। িকভােব যাচাই করেব?  েয  াধন িনেজর  সনাবািহনীেক  েটা ভােগ ভাগ কের 
একটা দল িবরাট রাজার রাজ  আ মণ করেত  গল। এতিদন কীচেকর ভেয়  কউ িবরাট রােজ র উপর আ মণ চালােত 
সাহস করত না, এখন কীচক  নই তাই  েয  াধন তার  সনাবািহনীর একটা দলেক িদেয় িবরাট রােজ র উপর আ মণ 
চািলেয়েছ। অ  িদেক এরা িঠক কের  রেখেছ িবরাট রাজার আসল  সনাবািহনী যখন  কৗরবেদর এই  সনােদর আ মণ 
 মাকািবলা করেত ঝা ঁিপেয় পড়েব  সই  েযােগ  কৗরবেদর আসল  সনাবািহনী  যই দেল ভী ,   াণ, কেণ র মত 
মহারথীরা রেয়েছ এরা িবরাট রাজার সব  গাধন অপহরণ কের পালােব। িবরাট রাজার সােথ এখন আর  কউ  নই। 
পা বরা ছ েবেশ রেয়েছ, যিদ িবরাট রাজার সাহােয  এিগেয় আেস তাহেলই অ াতবােসর শত  ভ  হেয় ধরা পেড় 
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আবার বােরা বছেরর জ  সবাইেক জ েল চেল  যেত হেব।  যভােবই  হাক ভী ,   াণ এনারাও িকভােব রাজী হেয় 
 গেলন, পা বরা যিদও সামেন না আেস তাও আমরা অেনক  গাধন  পেয় যাব। তখনকার িদেন  গাধন িছল  চুর অথ   
 রাজগােরর একটা উৎস, হাজাের হাজাের যিদ গ   পেয় যাই তাহেল  চুর অেথ  র আমদািন হেব।  
 
  কৗরবেদর  সনাবািহনী িবরাট রাজ  আ মণ কেরেছ। এিদেক িবরাট রাজাও খবর  পেয় সম   স বািহনী িনেয় 
চেল  গেছন যু  করেত। িবরাট রাজার  মেয়র নাম িছল উ রা, পেনেরা  ষাল বছর বয়স, তারই  ছাট ভাই তার নাম 
উ র, িদিদর  থেক  ই এক বছেরর  ছাট। িবরাট রাজা যু  করেত যাবার সময় উ রেক মজা কের বলেছন ‘এই 
রাজমহল আিম  তামার উপর  ছেড়  গলাম’। রাজােতা চেল  গেলন। ইিতমেধ  আসল  সনারা অ  িদক িদেয় আ মণ 
কের  গাধন অপহরণ কের িনেয় পালাে । উ র এেকবােরই বা া  ছেল, এখনও রানীবােস  মেয়েদর মেধ ই তার 
গিতিবিধ সীমাব ।  কৗরবরা  গাধন অপহরণ করেত এেসেছ  েনই উ র এখন ল া ল া কথা বলেত    করেছ, িকছু 
িদন আেগ ওর এক সারিথও মারা  গেছ। উ র বলেছ ‘আমার যিদ একজন সারিথ থাকত আিম তাহেল এেদর  দিখেয় 
িদতাম। আমার এই  ঘাড়ার  বগেক সামলাবার মত  কউ  নই তাই, নাহেল আিম একাই সব কটােক  শষ কের িদতাম’। 
 মেয়েদর সামেন খুব ভাষণ িদেয় যাে ।  মেয়রাও উ রেক মজা কের খুব তািঁতেয় যাে । তখন   ির ী বলল ‘এখােন 
 য বৃহ লা আেছ, এ এক সময় অজু েনর সারিথ িছল, ওেক িগেয় রাজী করাও’। বৃহ লা হল উ রার   । উ রা িগেয় 
বৃহ লােক খুব কের অ নয় কের বলেছ ‘তুিম আমার ভাইেয়র সারিথ হেয় আমােদর মান র া কর, এটা আমার ভাইেয়র 
ই েতর ব াপার’।  অজু ন এখন বৃহ লা নােম আেছ তার উপর আবার  স নপুংসক।  মেয়েদর সামেন নপুংসকেদর মত 
ঢং ঢাং কের রাজী হেত চাইেছ না।  মেয়রাও তার হাবভাব  দেখ খুব হাসাহািস করেছ। তারপর ব  কে  রাজী করান 
হেয়েছ। এরপর সারিথ হেত  য কবচ লাগােত হয় বৃহ লাও সব উে াপা া কের পড়েছ,  দখাে   যন  স িকছুই জােন 
না। ঐ সব কা   দেখ  মেয়  েলা  হেস লুেটাপুিট খাে । আবার উ রেক িগেয় বলেছ ‘তুিম আমােক নাচেত বল, গান 
করেত বল আিম সব কের  দখাব িক  এই সারিথর কাজ আমার  ারা হেব না’। উ র বলেছ ‘তুিম আেগ আমার সারিথ 
হেয় চল, িফের এেস যত খুশী নাচগান করেব’। 
 
 যাই  হাক বহৃ লা অেনক কায়দা টায়দা  দিখেয় রথ িনেয় এেসেছ। এত ণ উ র অ রমহেল িছল। িক  বাইের 
এেস  দখেছ ঐ িবশাল  স বািহনী, অত রথ আর তারমেধ  ভী ,   াণ, কেণ র মত মহারথীরা। উ র ভাবেছ এ আিম 
 কাথায় এেস পড়লাম! বৃহ লােক তখন বলেছ ‘আিম এই যু  করেত পারেবা না বাপু, তুিম তাড়াতািড় আমার রথ িনেয় 
িফের চল’। বৃহ লা উ রেক বলেছ ‘এই গ  েলােক যিদ িফিরেয় না িনেয় খািল হােত িফের যাও তখন  তামার উপর 
সবাই হাসেব আর  মেয়রা  তামােক উপহাস করেব’। উ র তখন বলেছ ‘ দেখা,  াণ যিদ  থেক যায় পের আবার সব 
িকছু অজ ন কের  নওয়া যােব,  াণ হািরেয় লাভ  নই’। বেলই বহৃ লা িকছু  বাঝার আেগই উ র রথ  থেক লাফ িদেয় 
 াণ  ছেড় িনেজর রাজমহেলর িদেক পািলেয়েছ। বহৃ লা উ রেক পালােত  দেখই  ঘাড়া রথ সব  ছেড় িদেয় উ েরর 
 পছেন ধাওয়া কেরেছ ওেক ধরবার জ । আর  দৗড়বার সময় বহৃ লা খুব িবিচ  ভি েত  মেয়েদর মত তার  বণী  েটা 
 দালাে ।  কৗরবরা তখন অবাক হেয়  দখেছ এই সারিথ নপুংসকটা  ক।  থেম তারা হাসিছল,  য যু  করেত এেসেছ 
 স পালাে  আর তার সারিথ তােক ধের আনেত তাড়া কেরেছ। এখন বহৃ লার ঐ  বণী  দালান আর পদে প  দেখ 
 কৗরবরা ভাবেছ ক এষ  বষ  ে া ভ ে নব  ত াশ নঃ। িক ি দ  ত থা পু ংস ঃ িক ি দ  য থা ি য়াঃ।। 
৪/৩৫/৩২। এই  বেশ এ  ক,  দেখ মেন হে  ছাই চাপা আ ন। এর িকছ ুিজিনষ নারীর মত আবার অেনক িকছু পু েষর 
মত। এর   প পুেরা অজ  ুেনর মত, িক   বশভূষা পুেরা নপুংসকেদর।  দেখা  সই অজু েনর উ ত িশর,  সই বিল  কাধঁ, 
 সই  মাটা  মাটা বাজু। হাত েলা দরূ  থেকই  বাঝা যাে   য এটা অজু েনর হাত। হাটঁা চলাটাও অিবকল অজু েনর মত। 
অজু ন ছাড়া  কউ হেত পােরনা, িক  নপুংসক িক কের হল!  
 
 উ র িক অজু েনর সে   দৗেড় পালােত পাের! উ র ধের  ফলেতই বৃহ লােক উ র বলেছ ‘ শান বৃহ লা! আিম 
 তামােক একশিট  ণ  মু া িদি  আর তার সােথ আটখানা  ব য  মিণ আমার গলার হার  থেক খুেল িদি , তুিম আর 
আমােক বলপূব  ক  জার কের ধের  বঁেধ যুে  নািমেয় অেঘাের  াণ িবসজ ন িদেত বেলা না। গ  চেল যাে  যাক এখন 
চল আমরা  জেনই  াণ িনেয় িফের যাই’। বৃহ লােতা িকছুেতই উ রেক ছাড়েব না। উ রেক রেথ বিসেয়  সাজা চেল 
 গল শমীবৃে র তলায়। শমীবৃে র কাছাকািছ আসার আেগই উ র আবার  চচঁােত    কেরেছ ‘ঐিদেক  কাথায় যা , 
ওিদেক সব ভূেতেদর বাসা, ঐ  দখ মরা ঝুলেছ’। ব ৃহ লা উ রেক বলেছ ‘ তামােক অত ভাবেত হেব না, তুিম গােছ ওঠ 
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আর ওখােন ধ ষ রাখা আেছ  সটােক নািমেয় িনেয় এস। এবার আিমই য ু করব,  তামার এই ধ ষ েলা রেথ  রেখ দাও 
কারণ এই ধ ষ আমার হােতর শি েক  হণ করেত পারেব না, আিম  থম একবার টান িদেল ধ র িছলা িছঁেড়  ভেঙ 
 বিরেয় যােব’। রামায়েণ  ীরামচ   য িশেবর ধ   ভেঙিছেলন িঠক এই কারেণই  ভেঙ িগেয়িছল।  ীরামচে র হােতর 
এমন শি   য যখন ধ েক টানেলন তখনই  সটা  ভেঙ  গল। অজ  ুনও িঠক তাই বলেছন  তামার ধ  েলা আমার শি েক 
িনেত পারেব না, তাই এই ধ  িলেক রেথর মেধ   রেখ যা যা করেত বলিছ  সই ভােব গাছ  থেক নািমেয় আন। এরপর 
বৃহ লা িনেজর পিরচয় িদেয় বলল ‘আিমই অজু ন!  তামােক িকছ ুভাবেত হেব না তুিম  ধ ু ঘাড়ার লাগামটা শ  কের 
ধের রাখ বািক কাজ আিম করব’।  উ র যখন অ  েলা নািমেয় এেনেছ তখন অজু ন একটা একটা কের অ   দিখেয় 
বলেছ এই ধ টা যুিধি েরর, এই তেলায়ারটা ন েলর, এটা ভীেমর, এটা সহেদেবর’।  থেম িনেজর পিরচয়  দওয়ার পর 
বািক ভাইেদর পিরচয় িদেয় বলেছন ‘ তামার বাবার দরবাের  য ক  আেছন উিন যুিধি র, ব ভ ভীম’ ইত ািদ বলার পর 
অজু ন বলেছন আিম অজু ন আর আমার আরও কেয়কিট নাম আেছ ফা ুন, জী ,ু িকরীিট,   তবাহন, বীভৎ , সব সাচী, 
িবজয়, ক ৃ ও ধন য়’। উ র এইসব  শানার পর খুব উে িজত হেয় হতবাক হেয়  গেছ, িক বলেব িকছুই বুঝেত পারেছ 
না। উ র িজে স করেছ আপনার এই রকম নাম  কন হেয়েছ?  
 
 অজু ন উ রেক িনেজর  েত কিট নােমর ব াখ া করেছন। যখন রাজসয়ূ য  হেয়িছল তখন যে র জ  আিম 
িবিভ  িদক  থেক  চুর ধন সং হ কেরিছলাম  সইজ  আমার নাম ধন য়। য ুভ ূিম  থেক সবার উপর িবজয় না পাওয়া 
পয    আিম কখন িফের আিসনা তাই আমার নাম িবজয়। আমার অজু ন নােমর িতনিট অথ  , আমার মত দী বান  কউ  নই 
বেল আমার নাম অজ  ুন। ইে র পু  হওয়ােত অজু নেক  দখেত  যমন   র িছল গােয়র রঙও  সই রকম দীপ মান িছল। 
অজু েনর আেরকিট অথ   হয় ঋজুতা, মেনর মেধ   কান ধরেণর প াঁচ  নই, সব সময় সমান ভাব, সহজ অথ   হল সরলতা। 
অজু ন খুব সরল  ভােবর িছল বেলই তার অজু ন নাম, অজু ন শে র মূল অথ  ই হয় ঋজ ু থেক, ঋজু মােন অব , সবার 
 িত সম ভাব। অজু ন নরঋিষর অবতার িকনা। অজু ন শে র তৃতীয় অথ     । অজু েনর যত রকেমর কম  িছল সবই    
কম , অ   কম  অজু ন কখনই কের না। আিম উ রফা ুিন ন ে  জে  িছলাম তাই আমার নাম ফা ুন। একবার আিম 
দানবেদর সে   ঘারতর সং ােম অবতীণ   হেয়িছলাম তখন  দবরাজ  স  হেয় আমার ম েক সযূ   সম ুল িকরীট  দান 
কেরন তাই আমার নাম িকরীিট। আিম যু    ে  কখন  কান িবভৎস কম  কিরিন তাই  দবেলাক আর ম  েলােক আিম 
িবভৎ  নােম পিরিচত। আমার বাম ও দি ণ উভয় হ   ারা সমান ভােব গা ীবধ  আকষ  ণ করেত পাির বেল আমার নাম 
সব সাচী। যু  েল আমার সামেন সাহস কের  কউ এেগােত পােরনা আর আিম অিত    ষ   শ েকও জয় কির বেল 
আমার নাম িজ ু। কৃ বণ   বালক  লােকর সািতশয় ি য় বেল আমার িপতা আমার নাম ক ৃ  রেখেছন। 
 
 এরপর অজু ন  েগ  যত িদব া   পেয়িছেলন  স েলার  রণ করেলন।  রণ করেতই সব িদব া  অজ  ুেনর কােছ 
আসেত    কেরেছ। উ রেক বেল িদেলন ‘ খাকা তুিম  ধ ু ঘাড়ার লাগামটা ধের রাখ,  তামােক আর িকছু ভাবেত হেব 
না বািকটা আিমই কের  দব’। এবার অজ  ুন একাই য ু করেত  নেম  গেলন। অজু ন যখন সব দায়ী  িনেয় িনেলন তখন 
রেথর চাকার আওয়াজ,  ঘাড়ার ডাক সবটাই পাে   গেছ।   াণাচায   েনই বলেছন ‘রেথর  য আওয়াজ,  ঘাড়ার  য 
আওয়াজ এটা  েনই মেন হে  এ অজ  ুন ছাড়া আর  কউ হেত পােরনা, অজু ন ছাড়া রেথর এই রকম আওয়াজ আর 
কা র হেব না’। কারণ অজ  ুন এখন িনেজর শি েত পুেরা  িতি ত হেয়  গেছ িকনা।   াণাচােয র কথা  েন  েয াধন 
আবার  রেগ  গেছ ‘সব রেথর এই রকমই আওয়াজ হয়,  ঘাড়ারা সব সময় এইভােবই আওয়াজ কের, আপনারা িদনরাত 
অজু েনর  শংসা কের কের িনেজরাও ভয় পান আমােদরও ভয় পাইেয়  দন। িক  যাই  হাক, এরপেরই যু     হেয় 
 গেছ। এেদর যুে র িনয়ম িছল যখন একজন  যা া আেরকজেনর সােথ যু  করত অ রা তখন যু  করত না। সমােন 
সমােন যু  হয়, একজন  হের  গেল আেরকজন আসেব। অজ  ুন আবার অেনেকর সােথ এক সে  যু  করেত পারেতন 
আবার িদব  শি ও িছল।  ীরামচে র বণ  না আেছ িতিন একটা ধ েকর উপর এক সে  দশ খানা তীর  রেখ চালােত 
পারেতন। অ রা যখন একটা কের তীর ছুড়ঁত িতিন একসােথ দশখানা তীর  মের দশিট ল  েক  ভদ কের িদেতন। 
অজু ন এখন একসােথ সব  কৗরবেদর মারেত    কেরেছন। আর তখন অজু েনর হােত িদব া । িঠক িঠক অজু েনর সামেন 
দাঁড়ােত স ম হেলন একমা  ভী  আর   াণাচায । সবাই বুেঝ িনেয়েছ নপুংসেকর  বেশ এই হল অজু ন।  েয াধন এবার 
লাফােত    কেরেছ, এখনও এক বছর অ াতবােসর সময়  শষ হয়িন িক  অজ  ুন  কাে  এেস  গেছ। অজু নও বলেছ 
‘না, এক বছর পূণ   হেয় যাওয়ার পরই আিম সামেন এেসিছ’। ভী েকও বলা হল।  
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 আমােদর পর রােত কলা, কা া, ম ুত , িদন, মাস, প , ন  ,  হ, ঋতু ও সংবৎসর এই ভােব সময়েক 
কেয়কিট ভােগ ভাগ কর হয়।  যমন বছর, অেধ  ক মাস, মাস, িদন এইভােব ভাগ করা থােক। িক  এর িহসাব ভারেত  ই 
ভােব করা হয় একটা  সৗরমাস আর চা মােসর িহসাব। চা মােসর মেত যখন িহসাব করা হয় তখন তার িহসাব 
একভােব চেল  সৗরমােসর িহেসব আেরক রকম চেল। িহ রা িবে  একমা  জািত যারা  েটােক একসে  চালায়।  যমন 
মুসলমানরা  ধু চা মােসর ক ােল ােরর িহসােব সব িকছ ুকের। বত মােন সারা িবে   সৗরমােসর ক ােল ারেক অ সরণ 
করা হয়, চা মাস  ায় উেঠ  গেছ। িক  ভারেত  াচীন যুগ  থেক এখনও  েটাই চেল। ভী  তখন বলেছন ‘চা মাস 
 থেক যিদ িহসাব করা হয় তাহেল অ াতবােসর সময় উ ীণ   হেয়  গেছ’।  কৗরব আর পা বেদর মেধ  মূল ঝােমলার 
 ক িব  হল এই চা মাস আর  সৗরমােসর ক ােল ার।  েয াধনেদর িহেসেব  দখা যাে  অ াতবােসর সময় উ ীণ   
হবার আেগই অজু ন আমােদর  চােখর সামেন এেস  গেছ তাই এেদর আবার বােরা বছেরর জ  জ েল চেল  যেত হেব। 
িক  এরা বলেছ না এই িহসােব আমােদর অ াতবােসর সময় উ ীণ   হেয় যাওয়ার পরই অজু ন সামেন এেসেছ। যাই  হাক 
এরপর  তা যু     হল। যুে  এক এক কের সবাইেক যখন হারান হেয়  গেছ অজু ন তখন সে াহনা  মারেলন। 
সে াহনা   দবতােদর অ ।  গ  েলাক  থেক অজু ন এই অ   পেয়েছন, এখােন অজু েনর িদব াে র  েয়ােগর একটা 
 ছাটখাট পরী াও হেয়  গল। সে াহনা  মারেতই িবপে র সব  যা া  ব শঁ হেয় মািটেত লুিটেয় পেড়েছ। এিদেক উ রা 
ভাইেক বেল  রেখিছল ‘তুিম যখন যু  জয় কের িফের আসেব তখন  যা ােদর গােয়  য সব নানা রেঙর উ রীয় থােক 
 স েলা  কেট িনেয় আসেব, ও েলা আমার পুতুেলর সাজ হেব’। তারপর বণ না কের অজ  ুন উ রেক বলেছন অমুেকর ঐ 
রেঙর জামা, তমুেকর ঐ রেঙর উ রীয় ‘তুিম যাও সব  কেট নাও’। অজু ন বলেছন ‘  াণাচায  আর কৃপাচােয র গােয় সাদা 
রেঙর জামা, কেণ র হলুদ রেঙর, অ  ামা আর  েয াধেনর নীল রঙ এ েলা সব তুিম িনেয় নাও আর ঐেয  দখছ উিন 
হে ন িপতামহ ভী , উিন  য  ব শঁ হেয় আেছন  দখছ আসেল উিন িক   ব শঁ হনিন,  ধ ুআমােক ভােলাবােসন বেল 
 ব ঁেশর ভাণ কের আেছন। ওঁর ধাের কােছ িদেয় যােব না। ওনার স ানােথ    তামােক এটা করেতই হেব। আর উিন 
 জেগই আেছন  ধ ুভাণ কের পেড় আেছন। উ র িগেয় ভী  ছাড়া সবার গােয়র জামা ও উ রীয়  থেক কাপড়  কেট 
িনেয় এেসেছ। 
 
 এবার অজু ন উ রেক িনেয় রাজমহেল িফের এেসেছন। উ রােতা খুব খুিশ ভাই িজেত িফের এেসেছ। অজু ন 
আেগ থাকেতই উ রেক বেল  রেখিছল তুিম িক  আমার পিরচয় এখন িদও না। এরপর  শেষ যুিধি র িবরাট রাজােক 
িনেজর ও সবার পিরচয় িদেলন। সব  শানার পর  তা িবরাট রাজার মাথা  গেছ ঘুের। এই প  পা ব এই ভােব আমার 
রাজ াসােদ িছেলন! সব পিরচয়ািদর পব   শষ হেত িবরাট রাজা অজু নেক বলেলন ‘আমার  মেয় উ রােক আপনার কােছ 
অপ ণ করলাম, আপিন উ রােক িবেয় কের িনন’। অজ  ুন তখন খুব   র বলেছন, ভারতীয় পর রােত    িশে র 
স ক েক  য কত উ   ান  দওয়া হয় মহাভারত না পড়েল  বাঝা যায় না – অ ঃপুে র হহমু িষতঃ স দাপ ং  তাং 
তব। র হ    কাশ  িব  া ি পত ৃব িয়।। ি ে য়া ব মতা া সং ন  েকা গ ীত ে কাি বদঃ। আচায  ব  মা ং 
িনত ং ম ে ত  িহতা ত ব।।৪/৬৭/৩-৪। না, এই িববাহ হেত পােরনা, উ রােক আিম  ী  েপ  হণ করেত পািরনা, 
কারণ  থম কথা হল উ রা আমার িশ া। িশ া মােন উ রা আমার ক াসম। আর ি তীয় কথা হল বহৃ লা হেয় আিম 
আপনার অ ঃপুের রানীেদর মেধ  এক বৎসর অিতবািহত কেরিছ এবং আপনার ক া উ রা  গাপেন বা  কাে  িপতার 
মতই আমার উপর িব াস কের এেসেছ, এখন আিম যিদ এেক িবেয় কির  লােকরা তখন আমার চিরে র উপর সে হ 
করেব।  সইজ  আিম িঠক কেরিছ আমার  ছেল অিভম  র সােথ উ রার িবেয়  হাক’। অিভম  র সােথ উ রার িবেয় 
হেয়  গল। এরপর    হেয়  গল িঠক িঠক যুে র   িত। আর এখােন এেস িবরাটপব   শষ হেয় যায়। এই পেব  র  ধান 
   পূণ   অধ ায় হল রাজার দরবারী হেয় িকভােব থাকেত হয়, ি তীয় কািহনী কীচক বধ আর  শেষ এই  গাহরণ পব  । 
এরপর    হেব উেদ াগপব । এখান  থেক মহাভারেতর দশ নটা পুেরাপুির সামেনর িদেক আসেত থােক।  
 

উেদ াগপব   
 িবরাটপেব  র পর    হয় উেদ াগপব । উেদ াগপব  হল মহাভারত যুে র   িতেক িনেয়।  েয াধনরা তােদর 
িহেসেব  দখেছ পা বরা অ াতবােসর এক বছর না হেতই ধরা পেড়  গেছ, আর এই িহেসেবেকই এরা দ ৃঢ় ভােব ধের 
িনেয় িঠক কেরেছ পা বেদর বােরা বছেরর জ  আবার জ েল চেল  যেত হেব, রাজ   ফরত  দওয়ার  কান   ই আসেছ 
না। অজ  ুন বলেছ আিম এক বছর অ াতবাস অিত া  হওয়ার পরই সামেন এেসিছ। এখােন  সই  সৗরমাস আর 
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চা মােসর িবতক  চলেছ। আসেল চা মােস আটাশ িদেনই মাস হয়।  সই িহসােব  েত ক মােসই  িদন কের কেম যায়, 
আর এক বছের এমিনেতই চি শ িদন কম হেব। এখন  যমন  মাটামুিট সব জায়গােতই  সৗরমােসর িহেসব অ যায়ী 
বছেরর িহেসব করা হয়, তখনও একটা সিঠক িস াে   কউ িদেত পারেতন না বছরটা  কান িহসােব  গাণা হেব। ভী  
চা মােসর িহেসবটাই  মেন িনেয়িছেলন, এখন িতিন  কন  মেন িনেয়িছেলন  সটা বলা মুশিকল। হয়েতা িতিন পা বেদর 
ভােলাবাসেতন বেল চাইিছেলন না  য পা বরা আবার বােরা বছেরর জ  জ েল চেল যাক। িক   েয  াধন এই িস া েক 
 কান মেতই মানেব না।  সইজ  এইসব কািহনীেত পেদ পেদ নানা রকেমর িবতেক  র অবকাশ  দখা যায় আর সব 
জায়গায়  কমন একটা  যন ধম  সংশেয়র উ ব হয়।  ক িঠক আর  ক ভুল  বাঝা   র।   
 
দ ূ েতর  ণ া ব ল ী –  ীক ৃ ে র ব া খ া 
 পা বেদর অ াতবােসর সময় অিত া  হওয়ার পর খবর  পেয়  ীকৃ  বলরামেক সে  িনেয় িবরাট রাজার 
দরবাের এেসেছন। যুিধি েরর আরও যারা িহৈতষী িছেলন তারাও অেনেকই এেসেছন। সবাই িমেল এখন সভা কের বেস 
আেলাচনা করেত    কেরেছন।  ীকৃে র ব ব  হল, এবার যিদ  কৗরবরা রাজ   ফরত না  দয় তাহেল যু  ছাড়া আর 
 কান রা া  নই, আর এই যুে   কৗরবেদর সব কটােক  শষ করেত হেব। এই ব েব র সােথ  ীক ৃ এটাও বলেছন  য 
শ প রা সব িকছু িকভােব  হণ করেছ এই ব াপারটােক না  জেন  কান িকছুই করা যাে  না।  সইজ  িবরাট রাজার 
তরফ  থেকই  হাক িকংবা যুিধি েরর তরফ  থেকই  হাক একজন দতূেক  কৗরবেদর কােছ পাঠান হেব। এখান  থেক  য 
দতূ হেয়  কৗরবেদর ওখােন কথা বলেত যােব তার চির  িকরকম হেব বলেত িগেয়  ীক ৃ বলেছন ত ািদে ত া গ তু 
ধম শ ীলঃ  িচঃ  লীনঃ প ু ে ষ াহ ম ঃ। দূতঃ স মথ ঃ  শম ায়  তষা ং র াজ া  দানায় যু িধ ি র ।।৫/১/২৪। 
যুিধি েরর অ   রাজ  উ ােরর জ  এবং  েয  াধনেদর অসৎ  ব ৃি র িনবারেণর জ  এখােন  থেক একজন দতূেক পাঠান 
 হাক।  সই দেূতর িক িক  ণ থাকেব?  স হেব ধািম ক, পিব ,  লীন, সাবধান ও শি শালী।  স  যন ধেম   িতি ত 
থােক। ইদািনং কােল যারা রাে র দতূ হেয় িবেদশ যায় তােদর আইএফএস ক াডােরর হেত হয়, িবিভ    িনং িনেত হয়। 
িক  এখােন  কান  পশাদার রাজদতূেক পাঠান হে  না, এখােন একটা সংবাদ বহন কের িনেয় যাওয়া হেব। এখনও 
আমােদর  দেশর সােথ যখন িবেদেশর  কান বাত া িবিনময় হয় তখন একজন িবেশষ ব ি  েক পাঠান হয়। ১৯৭১ সােল 
বাংলােদেশ মুি  যুে র সময় মুিজবর রহমনেক  জেল ব ী কের রাখা হেয়েছ, বাংলােদশ  থেক হাজাের হাজাের 
শরণািথ রা ভারেত চেল আসেছ। ইি রা গা ী তখন ভারতীয়  সনাবািহনীর কমা র ইন িচফ িফ  মাশ াল মােনকশেক 
 ডেক বলেলন ‘ভারেত  িতিদন এত শরণািথ রা বাংলােদশ  থেক চেল আসেছ তােত পি মবে  আর আসােম  চ  চাপ 
পড়েছ, তুিম িকছু একটা কর’। মােনকশ তখন বলেলন ‘আমােক িক করেত হেব বলুন’। ‘তুিম য ু কের সব শরণািথ  েদর 
 ফরত পািঠেয় দাও’। মােনকশ বলেলন ‘এখন বৃি র সময়, এই চার মাস িকছু করা যােব না। বৃি টা  শষ  হাক, ব ার 
 েকাপটা ব   হাক তারপর যা করার করা যােব। এই ক’মােস আপিন সারা িবে  ঘুের ঘ ুের এই ব াপাের জনমত গেড় 
তুলুন’। ইি রা গা ী তখন  ধানম ী, তখন িতিন এই কােজর ভারটা অপর কা র উপর    কেরনিন। িতিন িনেজই 
িবিভ   দশ সফের  বিরেয়  গেলন। িন ন তখন আেমিরকার   িসেড ট,  স  তা  থেম ইি রা গা ীর সে  কথাই বলেত 
চাইল না। তারপর একিদন সময় িদেয় ইি রা গা ীেক  ায় চি শ িমিনট অেপ া করােলন,  দখেনার জ   য, ভারত যা 
করেত চাইেছ আেমিরকার তা পছ  নয়।  নেহ র আমল  থেকই ইি রা গা ীর আেমিরকার ওপর মহেলর  চুর 
 ভাবশালী ব ি ে র সােথ পিরিচিত হেয় আেছন। িতিন এখন এর ওর সে   দখা করেছন িনেজর মত িদে ন, আর 
খবেরর কাগেজর মাধ েম  সটােক ভােলা কের  চােরর ব ব া করাে ন। তারপর সব  দশ ঘুের আসেত আসেত নেভ র 
মাস এেস  গেছ। নেভ র মােস সব িকছু   িত িনেয় িডেস ের বাংলােদেশর উপর আ মণ চািলেয় িদেলন। পেরর িদেক 
আেমিরকার এক নামকরা মিহলা তারঁ একটা বইেত িলখেছন ‘এই ভ মিহলা আেমিরকােত এেস িমি  িমি  কের আমােদর 
এত কথা বলেলন, িক  তাঁর মাথােত বরাবর িঠকই করা িছল  য নেভ র িডেস র মােস আিম পািক ানেক আ মণ করব, 
অথচ কাউেক ঘুণা েরও তাঁর এই পিরক না বুঝেত িদেলন না’। 
 
 যারা িবেশষ দতূ হেয় যায় তােদর এটাই িবেশষ  ণ,  তামার  পেটর  ভতের িক আেছ কাউেক কখন জানেত 
 দেব না। ওেদর অব াটা িক রকম  সটা  জেন  নেব আর ওর মেধ ই হাওয়াটা একট ুঘুিরেয়  দেব। এটা কারা পাের? 
 ীকৃ   থম  ণ বলেছন ধ ম শীলঃ, মােন তােক ধেম   িতি ত হেব।  িচ ঃ, অ ঃকরণ পিব  হেত হেব আর  িলন ঃ, 
তােক ভােলা বংেশর  লাক হেত হেব। যারা রাজদরবাের যায় রাজার  লােকরাও জানেত চায়  লাকটার ইিতহাস িক রকম। 
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ভ  বািড়র  লাক হেত হেব,  লখাপড়া জানা থাকেত হেব, আদব কায়দা ভােলা কের জানা থাকা চাই, যার ব বহার 
অ েদর  ভািবত করেত পাের। িক  সব  থেক বড়  ণ বলেছন অ ম ঃ।  ম  হল, এরা বড়ই অসাবধান  লাক। িক 
বলেত িগেয় িক বেল বসেব, িক করেত িগেয় িক কের  ফলেব িনেজই িঠক করেত পােরনা। হঠাৎ  মজাজ গরম কের 
বেলই িদল ‘আপনারা িক মেন কেরেছন, আমরা   ত হেয় আিছ’।  যমন আমােদর মহাবীর হ মানেক ল ায় যখন পাঠান 
হল তাঁেক বলা হয় তুিম ল ায় িগেয় সীতার  খাঁজ িনেয় এস। ওনার িক মডু হেয়  গল িতিন ওখােন িগেয় লড়াই    
কের িদেলন।  সটা অব  উিন িনেজও িহেসব কের  দখেলন  য এখন হােত িকছু সময় আেছ এই অবসের যিদ রাবেণর 
িকছু  সনােক নাশ কের  দওয়া যায়। এটা িক  তাঁর কাজ নয়, তুিম  ধ ু খাজঁটা িনেয় চেল এস সীতা  কাথায় আেছ। 
 ীরামচে র  সনারা যখন ল ায়  পৗঁেছ  গেছ তখন  শষ একটা  চ া করার জ  তখন অ দেক দতূ কের পাঠান হল, 
কারণ হ মান আবার যিদ িকছু কের বেস। একটু সামা   কান ব াপাের  যন িনেজর  মজাজ না হািরেয়  ফেল, এই রকম 
 লাকেকই পাঠান উিচৎ।  
 
ব লরা ম ক ত ৃ ক য ুিধ ি েরর সমা েলা চ ন া 
 বলরাম ও  ীকৃ   ই ভাই, এঁেদর সােথ পা ব আর  কৗরব উভয়পে র একটা পারবািরক  যাগসূ  িছল, সবাই 
স  ী।  সইজ  যুে র সময় বলরাম  দখেলন এখােন থাকেল  কান এক পে  আমােক অংশ িনেত হেব তাই িতিন  সই 
সময় তীথ   করেত  বিরেয়  গেলন। সভােত এখন বলরাম বলেছন ‘ দেখা,  কান অব ােতই  কৗরবেদর  িপত করা চলেব 
না। কারণ এটা মেন  রেখা  কৗরবেদর  মতা আেছ বেলই পা বেদর রাজ  অিধকাের িনেত  পেরেছ। আর এটাও  ভেব 
 দখেত হেব  য যুিধি র িক  পুেরাপুির িনেদ  াষ নয়। যুিধি র িনেজও জুয়ােত আস  তাই তােঁক চরম হার  ীকার করেত 
বাধ  হেয়েছন’। বলরাম এখােন  েটা ব াপাের  কৗরবেদর পে  বলেছ –  থম হল যুিধি েরর জুয়ােত আসি  আেছ 
বেলই  সই  জার কের  খলেত িগেয় রাজ  হািরেয়েছ অ  িদেক  কৗরবেদর  মতা আেছ বেলই রাজ  অিধকার কের বেস 
আেছ। তাই  কৗরবেদর  ব ল ভাবা খুব ভুল হেব, পা বেদর বলরাম সাবধান কের িদেয় বলেছন,     কের যুে   নেম 
 যও না। পা ব আর  কৗরেবর ব াপাের এই  ই ভাই  ীক ৃ আর বলরাম  ই  ম েত িছেলন। 
 
 ইিতহাস সব সময় জয়ীেদর জ ই  লখা হয়। ি তীয় িব যুে  জাম ান আর জাপান  হের  গল আর আেমিরকা 
ইংল া  এখন িনেজর মত ইিতহাস িলেখ যাে । মহাভারেতর যুে  পা বরা জয়ী হেলন আর  কৗরবরা  হের  গল 
ইিতহাসও পা বেদর িনেয়ই  লখা হেয়েছ। এই যু ই যিদ  কৗরবরা িজেত  যত তখন ইিতহাস অ  ভােব  লখা হত। 
 ছাটেবলা  থেক  য আমরা  েন আসিছ  কৗরবরা িছল ধুত , িহং , ছলচাতুিরেত ভরা আর পা বরা এেকবাের সাধু পু ষ, 
এটা এেকবােরই িঠক নয়। মহাভারতেক এই কারেণ বলা হয় পূণ  া  সািহত । জীবন কখন  পকথার রাজ মার আর 
রাজ মারীর মত চেলনা, বা ব জীবন সব সময় সাদা কােলােত  মশান। মহাভারেতর এইটাই িবেশষ ,  কান মা ষই 
পুেরাপুির সাদা হয় না আর  কান মা ষ পুেরাপুির কােলা হয় না। যারা পুেরা সাদা তােদর মেধ ও  গালমাল থাকেত বাধ  
আর যারা পুেরা কােলা তােদর মেধ ও ভােলা িকছ ুথাকেবই।  কৗরবরা  য পুেরাপুির কােলা আর পা বরা  য পুেরাপুির 
সাদা িছল তা নয়, উভয় পে র িকছ ুনা িকছু  গালমাল িছল। তেব যারা জয়ী হয় ইিতহাস তােদরেকই  বশী সাদা কের 
তুেল ধের। এক জায়গায় জনেমজয় বলেছন ‘ েয াধন এই রকম   ম  করল’! তখন  বশা য়ন মুিন জনেমজয়েক 
সাবধান কের িদে ন ‘ হ রাজন! আপিন এভােব বলেবন না, ভুেল যােবন না উিন আপনার  িপতামহ’। বলরাম এই 
কথাই বলেছন যুিধি র পুেরাপুির িনেদ  াষ নয়। বলরাম বলেছন ‘একিদেক যুিধি েরর জুয়া  খলায় আসি  আেছ িক  জুয়া 
 খলার  কৗশলটাই জােনন না। আর সবাই যুিধি রেক িনেষধ কেরেছন জুয়া যােত না  খেলন, অ  িদেক শ িন জুয়া 
 খলােত দ । তা সে ও যুিধি র শ িনর সােথই  খলেত থাকেলন। কণ  ,  েয াধন,  ঃশাসন এেদর  য  কান একজেনর 
সােথও  খলেত পারেতন িক  িতিন না  খেল শ িনর সােথই পুেরাটা  খেল  গেলন’। এর কারণ িক  লুিকেয় আেছ 
যুিধি েরর মেধ ই, যুিধি েরর যতই  ণ থা ক  ভতের     ভােব তারঁ অহ ােরর একটা ভাব  থেক িগেয়িছল।  থেম 
যুিধি রেক িজে স করা হেয়িছল তুিম কার সে   খলেত চাও, িক  অহ াের বাধঁেছ বেল বেল িদেলন আিম শ িনর 
সােথই  খলব। িঠক একই ভুেলর পুনরাবৃি  হেয়িছল, যখন যুে র পের  েয াধন একা  বঁেচ আেছ তখন যুিধি র 
বেলিছেলন ‘আমােদর পাঁচ ভাইেয়র মেধ  যােক খুশী তুিম  বেছ নাও আর  যভােব তুিম যু  করেত চাও কর। আমােদর 
 য  কান একজনেক হারােলই তুিম পুেরা সা ােজ র অিধকারী হেয় যােব’। তখনও আবার বাজী লাগােত  গেলন।  ীকৃ  
পয    যুিধি েরর উপর  চ   রেগ িগেয়িছেলন ‘এিক! আমরা এতিদন ধের এত য ু করার পর  শষ ম ুেত  আপিন একাই 
সব সব নাশ কের িদেত চেলিছেলন।  েয াধন যিদ বলত আিম ন ল িকংবা সহেদেবর সে  গদাযু  করব তখন িক হত 
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 ভেবেছন’!  েয াধন একাই ন ল, সহেদব, অজ  ুন আর যুিধি রেক একসে  গদাযুে  হািরেয়  দেব।  েয াধেনর সােথ 
গদাযু  করার  মতা একমা  ভীেমর তাও তােক কায়দা কের হারােত হেয়িছল। যুিধি েরর এই সম টা িছল। বলরাম 
এই কথাই সবাইেক অ  ভােব  বাঝােত চাইেছন – আসেল যুিধি র জুয়া  খলার ব াপাের মুখ  আবার তার ওপর 
অহ ারী। যুিধি েরর মত সরল সাধািসেধ  লাকরা শাে র ব াপাের পি ত হেলও জাগিতক ব াপাের এেকবােরই মুখ  হয়। 
 
 বলরাম বলেছন ‘তাই না, ইিন যত হারেছন ততই রােগ বশীভূত হেয়  খলেতই  থেক  গেলন, সবাই  খলা  থেক 
িনবৃ  হেত বলেছ ইিন িক  কা র কথায় কণ  পাত না কের  খলা চািলেয়  গেলন’। বলরাম তাই বলেছন ‘ সইজ  
এইখান  থেক িযিন দূত হেয় যােবন, িতিন  থেম িগেয় ধতৃরা েক এবং অ া  বয়ঃেজ  েদর হাতেজাড় কের  ণাম 
করেব, সামনীিত যু  কথা বলেব। তারপর  েয াধনেক  কান রকেম হােত ধের এেদর জ  রাজ  আদায় করার  চ া 
করেত হেব। ওখােন িগেয়ই যিদ  বশী  চচঁােমিচ, ফাটাফািট করেত যায় তাহেল িক  িবপদ হেয় যােব’। এখােন অেনক 
ধরেণর জিটলতার ব াপার আেছ, আমরা  ছাটেবলা  থেক মহাভারত পেড়  যরকম  ভেবিছ মহাভারত  সই রকম নয়। 
মহাভারেত অেনক জিটলতা আেছ বেলই এখনও মহাভারতেক আধার কের কত নাটক, উপ াস, কাব ািদ রিচত হেয় 
চেলেছ। বলরাম বলেছন ‘ কান ভােবই যােত  কৗরবেদর সােথ পা বেদর যু  না হয়,  াণপেন সবাইেক  চ া করেত হেব 
এই যু   যন না হয়। আর  জেন  রেখা স া া িজে তা হেথ  াহ থ কে র া ভে বত য ুে হন ে য়া ভ িবতা  ন  সাহথ ঃ।। 
৫/২/১৩। যখনই  কান যু  হয় তখনই অনীিতও হয়। আর যখনই অনীিত হয় তখন জগেতর  কান িকছুই ভােলা হয় না’। 
অনীিত মােন ধেম  র মত সব িকছু চেল না, িকছু না িকছু অধম যু  কম  ঢ ুেক পড়েব। ‘যখনই অনীিত িকছু হয় তখন 
জগেতর  কান িকছুই ভােলা হয় না’। এই কারেণ সব সময় যু েক িন া করা হয়, সবাই চায়  য কেরই  হাক যু েক 
আটকােত।  ামীজী বলেছন ‘চালািকর  ারা  কান মহৎ কাজ হয় না’। চালািক মােনই অনীিত। সভােত অেনেকই হািজর 
িছেলন, এর মেধ  সাত িকও িছেলন। সাত িক হেলন আবার  ীকৃে র  ধান  সনাপিত।  
 
 ীক ৃ   সমী েপ  েয  া ধ ন ও অজ ু ন উভেয়র এ ক  আ গমন  
 সভার আেলাচনা  শষ হওয়ার পর  ীক ৃ  ারকা  ফরত চেল  গেছন। এিদেক  ভতের  ভতের   প ই যুে র 
 জার   িত চালাে । এিদেক  ীকৃ েক িনেজেদর পে   নওয়ার জ   েয  াধন আর অজ  ুন  জেনই এক সে   ারকােত 
 পৗঁেছ  গেছন।  জেনই  ীকৃে র ঘের ঢুেক  গেছন,  ীকৃ  তখন িন ায় িছেলন। িক কের অজু ন আর  েয  াধন রাজার 
ঘের ঢুেক  গল  বাঝা যায় না। কারণ িযিন রাজা িতিন যখন িনেজর ঘের ঘুেমাে ন তখন তারঁ র ীরা কখনই কাউেক 
রাজার ঘের ঢ ুকেত  দেব না।  ীকৃ  কাগেজ কলেম রাজা না হেলও তৎকালীন ভারতবেষ  র রাজােদর  থেকও  বশী 
 মতাশালী ব ি   িছেলন। িক  যাই  হাক কািহনী অ যায়ী  েয াধন  ীকৃে র মাথার কােছ আর অজু ন পােয়র কােছ 
বসল।  জেন বেস আেছ িক   কউ কা র সােথ কথা বলেছ না। 
 
  ীকৃ  ঘুম  থেক উেঠ  থেম অজু নেক  দেখেছন। তারপর  েয াধনেকও  দখেত  পেলন।  জেন একসে  িক 
 েয়াজেন  ারকােত এেকবাের  সাজা  ীকেৃ র কােছ এেসেছ িজ াসািদ করার পর সব  ীকৃ  বলেলন ‘ দেখা এটা হল 
আমােদর িনেজেদর ঘেরর  লােকেদর লড়াই  সইজ  আিম কা র হেয়  কান অ  ধারণ করব না, খুব হেল আিম কা র 
সারিথ হেত পাির। আর আমার চতুরি নী  সনা, যােত হািত,  ঘাড়া, রথ আর পদািতক বািহনী আর তার সােথ আমার 
নারায়ণী  সনা  তামােদর  য  কউ িনেত পার। অজু ন  যেহতু বয়েস  ছাট তাই অজ  ুনেকই আেগ  েযাগ  দওয়া  হাক। 
অজু ন আেগ বলুক িক চায় আমােক সারিথ  েপ নািক আমার চতুরি নী  সনা ও নারায়ণী  সনা’। অজু ন বলেলন ‘আমার 
 কান িকছুই লাগেব না আিম  ধ ুচাই আপিন আমার সােথ থা ন’। অজু েনর কথা  েন  েয  াধন খুব খুশী,  য কৃ  লড়াই 
করেব না  সই ক ৃেক িনেয় আমার িক কাজ। অজু ন  ীকৃ েক অ েরাধ করেলন িতিন  যন তারঁ রেথর সারিথ হন। 
অজু েনর ব ব  িছল আিম  য ধরেণর লড়াই করব  সই লড়াইেত রথ স ালেনর একটা িবেশষ দ তা না থাকেল লড়াই 
করা যােব না।  ীক ৃ ছাড়া অ   কউই ঐ ধরেণর লড়াইেত রথ স ালন করেত পারেব না। িঠক এই ব াপারটাই কেণ  র 
  ে ও হেয়িছল, কণ   যখন  সনাপিত হেব তখন কণ   বলেব আমার এই রথ শল  ছাড়া  কউ স ালন করেত পারেব না। 

ম  রা জ শে ল র  েয  া ধ েন র িশিবের  যা গ 
 ম   দেশর রাজা শল  ন ল আর সহেদেবর মামা। ইিতমেধ  রাজা শল  ম   দশ  থেক  বিরেয়েছন পা বেদর 
প  হেয় যু  করার জ । যুে র আবহাওয়া  তরী হে , এই সময় চািরিদেক   চররাও ছিড়েয় পেড়েছ।  েয াধন তার 
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মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

  চরেদর কােছ খবর  পল শল  যুিধি েরর হেয় য ু করবার জ  ম   দশ  থেক রওনা হেয়েছন।  েয াধন তখন িনেজ 
আড়ােল  থেক শল   যমন  যমন এেগাে ন তােঁক খুব খািতর য  কের যাে । শল  এত খুশী হেয়  গেছন  য িতিন আর 
থাকেত না  পের বলেছন ‘ য এত িকছু আমার জ  আেয়াজন কের যাে   স আমার সামেন আ ক,  স যা চাইেব আিম 
তােক তাই বর িদেয়  দব’। তখন  েয াধন এিগেয় এেস বলেছ ‘মামা, এই আেয়াজন আিমই কেরিছ। আর আমার 
একটাই একা   াথ  না আপিন আমার হেয় যু  ক ন’।  েয াধেনর কথা  েন শল   তা আকাশ  থেক পড়েলন, িতিন 
 ভেবিছেলন যুিধি রই এই আেয়াজন করেছ। িক  যুিধি েরর চরেদর  নটওয়াক    ব ল থাকােত শেল র খবর যুিধি েরর 
কােছ  পৗঁছােত পােরিন। শেল র এখন িকছুই করার  নই, িনেজর কথােতই  েয াধেনর কােছ আব  হেয়  গেলন। ন ল 
সহেদেবর িনেজর মামা, মােন মা ীর দাদা শল  চেল  গল ভাে েদর িবেরাধী িশিবের। ভাবেলই  কমন লােগ,  য মামার 
 কােল িপেঠ বড় হেয়িছ তার িব ে ই যু  করেত হেব। এটাই ধম য ু। এরপের িকছু কািহনী আসেছ, তার মেধ  ন েষর 
কািহনী আেছ,  যটা এর আেগই আমরা আেলাচনা কেরিছ। এরপর আসেছ অ   স । 
 
 ক ৗরব েদ র দ ূ ত হেয় স েয়র িবরা ট র াজ ার দ রবা ের আগ মন 
  কৗরবরা স য়েক দতূ কের িবরাট রােজ  পািঠেয়েছ। স য় িছেলন ধতৃরাে র সারিথ আর ম ী। স য় এেসেছ 
িবরাট রাজার দরবাের,  যখােন যুিধি ররা বেস আেছন। যুিধি র খুব ভ  ভােব স য়েক    করেছন ‘ হ তাত!  কৗরবরা 
সবাই  শেল আেছন  তা। আর তােঁদর মাঝখােন যারা ধ ধ  র, িব ানরা আেছন তারঁা সবাই স ান পাে ন  তা। সবাই 
নীেরাগ ও    আেছন িকনা’। এ েলা হল অেনক িদন পর  কান পিরিচত ব ি র সােথ  দখা হেল িকভােব কথা বলেত 
হয় তার একটা দৃ া । যুিধি র এরপর িজে স করেছন কি  াজা  া ণ ান াং যথ াবৎ  বত েত পূব ব াত! বৃ ি   । 
কি  ায়া   ধাত  ার াে া ি জ াত ীনাং স য়!  নাপ হ ।।৫/১৩/১৫। রাজা  েয  াধন আেগ  যমন  া ণেদর দান দি ণা 
িদত, তাঁেদর জীিবকা চালাবার  য ব ব া করত এখনও িক  সইভােব কের যাে ? আিম িকছ ু া ণেক  াম িদেয়িছলাম 
জিমদাির করার জ ,  সই  াম েলা রাজা  েয াধন  া ণেদর  থেক  কেড়  নয়িন  তা? যুিধি েরর সব     শষ হওয়ার 
পর এবার স য় খুব িমি  কের উ র িদেত    কেরেছন। স য় বলেছন ‘রাজা ধ ৃতরা  যু  চান না িতিন শাি  চান, এই 
কারেণ িতিন আমােক খুব তাড়া েড়া কের এখােন পািঠেয়েছন। আিম রাজা ধৃতরাে র শাি  সে শ িনেয় এেসিছ।  হ 
যুিধি র!  তামরা এখন  স  সং হ করছ, িক   তামরা  তা স  ণী  লাক তাই  কন এত সং হ কের চেলছ?  তামরা 
মেন  রেখা য ু যখন হয় তখন সবারই িবনাশ হয়’। বলা হয় যুে   য  জেত  স হাের, আর  য হাের  স মের। ি তীয় 
মহাযুে   শষ পয    ি েটন িজেতিছল বেট িক  যুে র জ  ি েটন ভারত  থেক কেয়ক শত ল  পাউ  ধার িনেয়িছল। 
তখন ভারত  ত   দশ িক  িনয় ণ ি েটন করত।  সই সময় গা ীজীরা সবাই আপি  কেরিছেলন। যুে র পর ি েটন 
কায়দা কেরিছল যােত ঐ টাকাটা আর না িদেত হয়।  নেহ রা ব াপারটা ধরেত  পের  চ  আপি  কেরিছল। িক  ি েটন 
পের  চুর সময় িনেয়িছল ঐ টাকা  শাধ করেত। আেমিরকা  থেক  য  চুর পিরমাণ অথ   ধার কেরিছল, পের আেমিরকা 
িকছু িকছু ধার ম ুব কের িদেয়িছল, িক  ি েটন এত ধার িনেয়িছল  য  ায়   হাজার সাল পয    েত ক বছর ঋণ  শাধ 
কের িগেয়িছল।  সই ১৯৪৫ সােল যু   শষ হেয়িছল আর প া  বছর  লেগেছ ঋণ  শাধ করেত। মাঝখােন এমন অব া 
হেয়িছল  য এক সময় মেন হেয়িছল ি েটেনর অথ  ৈনিতক ব ব া  ভেঙ পড়েব। ১৯৪৭ সােল  য ি েটন ভারত  ছেড় চেল 
 গল তার  পছেনও িছল এই ঋেণর  বাঝা। ভারতেক এখন িনয় েণ রাখা মােন  চুর  স  রাখেত হেব। এত  সে র 
 পছেন  য খরচ হেব তার বদেল  কান আমদািন িকছ ু নই, তখন ি েটেনর মেন হি ল  কান রকেম ভারত  যন তার ঘাড় 
 থেক  নেম যায়। স য় বলেছন, এই  য আপিন যুে র িদেক এেগাে ন এেত সবারই িবনাশ হেব। স য় যুিধি রেক 
বলেছন ‘আপিন যুে র িদেক পা বাড়ােবন না, আর রাজা  েয  াধেনর কােছ িবরাট  সনাবািহনী জেড়া হেয়  গেছ। এখন 
 েয াধন এমন শি শালী হেয় উেঠেছ  য কা র  মতা  নই  েয  াধেনর সামেন দাড়ঁােত পাের’। হেয়িছলও িঠক তাই, 
 কৗরবেদর কােছ এগােরা অে ৗিহনী  সনা আর পা বেদর কােছ িছল সাত অে ৗিহনী  সনা। 
 
 যুিধি র সব  েন  নওয়ার পর স য়েক বলেছন ‘আিম এমন  কান কথা  তা বিলিন  য আিম যু  করেত চাইিছ। 
আপিন িঠকই বেলেছন য ু করার  থেক য ু না করা সব সময়ই   য়। আমরা  সই  খই চাই  যটােত মা ষ ধম  পেথ 
 যেত পাের, যু  িদেয় কখনই ধম  হয় না। যারা  ধ ুমা  ইি য়  েখই ম  থােক  সটা সব সময়ই  ঃখ  প  খ। ঐ 
ধরেণর  েখর িদেক আমরা কখন যাব না আর যাবারও আমােদর  কান ই া  নই। যখনই িবষয় িচ ন হয়  সটা তখন 
 ধ ুশরীর আর মনেক পীড়া  দয়।  খ  ভাগ করেল সােথ সােথ তৃ াও বাড়েত থােক’। এখােন যুিধি র একটা নতুন কথা 
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বলেছন ‘যারঁা পূণ া া হন না তারঁা সং ােম কখন জয়লাভ করেত পােরন না’। একটা কথার পর একটা কথা হেয় 
চেলেছ। যুিধি েরর মলূ ব ব  হল ‘ই    যিদ আমােদর  ফরত না  দওয়া হয় তাহেল িক  যু  হেবই। কারণ আিম 
যখন দ ূত  ীড়ায়  হেরিছলাম তখন এটাই পণ িছল’। আসেল স য় িক বলেত চাইেছন পির ার নয়। যুিধি রেক  ধু 
বেল যাে ন যুে  নামেবন না। যুে  নামেবন না  তা বেল যাে  িক  তার বদেল  কৗরবরা িক  দেব  সটা পির ার কের 
িকছু বলেছ না। স য় ঘুের িফের  সই একই কথা বেল যাে ন ‘মা েষর জীবন খুবই অ  কেয়ক িদেনর,  হ যুিধি র! 
যু  কের আপিন  সই জীবনেক আরও  ছাট কের  দেবন না’। আরও িকছু কথাবাত  া হওয়ার পর স েয়র  শষ ব ব  হল 
‘যু  এমন নশৃংস ব াপার, এত জীবন হািন হেব, তার  থেক আপনােদর সবাইেক বিল,  হ পা বরা! িন বস ং 
বষ পূগ া   বে নষু  ঃখং বাসং পা ব া ধম   এব।।৫/২৭/১৬। বর  আপনারা বােরা বছর আবার জ েল চেল যান’। 
স য় বলেত চাইেছন, বােরা বছর আবার আপনার জ েল চেল  গেল আপনােদরই পূণ  হেব, আর লড়াই কের  যটা 
 পেত চাইেছন  সখােন এেতা  লােকর মৃতু  হেব আর তােত এত পাপ হেব তার  থেক বরং আপনারা আবার বােরা বছর 
জ েল চেল  গেল এসব িকছুই হেব না।  
 
 কম ুিন েদর ব   কের ‘এ িনমাল ফাম ’ নােম খুব নামকরা একটা বই আেছ। প েদর একটা ফাম  িছল। 
 সখানকার প   েলা একিদন িবে াহ কের িদেয়েছ। যত প রা িছল সবাই িবে াহ কের তারাই সা াজ  অিধকার কের 
িনল। তারাই এখন ফােম র মািলক। সা াজ   নওয়ার পর সবাই িমিটং কের কেয়কটা িস া  িনল, আমরা িক িক করব না, 
আর িক িক করব ইত ািদ। এরপর সবাই নতুন এক সমাজ ব ব া  তরী করা    কের িদল। িস াে র মেধ  িছল আমরা 
প রা  কান িদন মা েষর সে  কথা বলব না। িক  িকছু িদন পর এরা মা েষর সে  কথা বলেত    কের িদেয়েছ। 
কম ুিন রা  যমন  থেম বেলিছল ক ািপটািল েদর সে  আমরা  কান স ক  রাখব না। কিদন পর  দখা  গল 
ক ািপটািল েদর সে  স ক   তরী করত    কেরেছ। তারপর তারা িস া  িনেয়িছল  য তারা কখনই মা েষর মত 
আচরণ করব না।  দখা  গল এখন যারা  মতায় আেছ তারাই সব লুেটপুেট  খেত আর  কেরেছ আর মা ষেদর সে  
পািট  চলেছ আর ভােলা ভােলা খাবার দাবার খাে ।  িমক   নীরা বাইেরর জানলা িদেয় এেদর কা  হাঁ কের  দখেছ। 
 নতারা ব াপারটা জানেতই একটা িমিটং  ডেক বলেছ ‘ তামরা িক মেন কেরছ এই সব  খেয় আমরা  েখ আিছ! 
আমােদর  াণ িদেয় ক ালির  কাল ারাল বািড়েয়  তামােদর  ােথ   ও েলা  খেত হে ’। এই হে   াটায়ার, যারা 
 মতায় থােক তারা িঠক এই ভাষােত আর এই ঢংেয়ই কথা বেল। এই  য স য় বলেছ ‘আপিন যিদ যুে  িল  হন 
তাহেল এত  াণহািন হেব তােত সবারই এত পাপ হেব, তার  চেয় বরং ভােলা হেব আপনারা যিদ আবার বােরা বছেরর 
জ  বনবােস চেল যান’। কাউেক যখন  বাকা বানােত হয় তখন  গালেমেল িজিনষ  িলেক খুব   র কের তুেল ধরেত 
হয়, আর ভােলা িজিনষেক খারাপ বেল চালােত হয়।  
 
  ীকৃ  সব  শানার পর বলেছন ‘ হ স য়! আপিন যা বলেছন িঠকই বলেছন। িক  জুয়া  খলার সময় কত 
রকেমর পাপ হেয়িছল,  ধ ুপাপই হয়িন, যুিধি েরর  ব লতার  েযাগ িনেয় তােঁক  বকায়দায়  ফেল  দওয়া হেয়িছল। 
জুয়ােত যুিধি র  হের  গেছ িঠক আেছ, িক  তারপর অকথ  ভাষায় পা বেদর গালম  করা হেয়িছল,   ৗপদীর উপর 
জঘ  ভাষা  েয়াগ করা হেয়িছল। এত অকথ  ভাষায় গালাগাল  দওয়ার পর আর  কান রকেমর সি র কথা হেতই পাের 
না, আর আপিন বনবােস যাওয়ার কথা ভুেল যান। জানা িস  ং স য়! সব ে ম ত  দূ ে ত ব াক ং গহ  েম বং য েথা   । 
 য়ং  হ ং  াথ ে য় ত  গ ং সম াধ াতুং কা য  ে মতি প   । । অহাপিয় া যি দ পা বা থ ং শম ং   ণ াম িপ 
 চ ে কয়  । পুণ    ম  া  ি রতং ম ে হাদয়ং ম ুেচ র ং   র ে বা ম ৃত ুপা শাৎ ।।৫/২৯/৪৭-৪৮। আিম িনেজই 
হি নাপুর িগেয় একটা শাি র বাতাবরণ  তরী করব। িক  মেন রাখেবন পা বেদর  কান  ােথ  র হািন আিম হেত  দব 
না’। এখােন  ীকৃে র কােছ  থম     হে  পা বেদর  াথ  , ি তীয় হল সি , তাও  কৗরবেদর সােথ  য সি  হেব 
 সখােনও পা বেদর  ােথ  র ব াপারটা  থম থাকেব। এেদর  ােথ  র হািন কের  কান সি  করা হেব না। তৃতীয়  ীকৃ  
বলেছন ‘আিম এই সি   াপন কের মেন করব আিম এক পিব  মহান কাজ উ ার করলাম। চতুথ   আিম  কৗরবেদর 
মৃতু র ফাঁস  থেক র া করলাম’।  ীকৃে র ব ব  এখােন পির ার, আিম চাইব সি । িক  সি  করেত িগেয় আেগ 
 দখব পা বেদর  াথ    কানটােত িসি  হেব। এখােন পা বেদর িসি টা   , আমার রাজ   ফরত চাই। এই শেত  যিদ 
সি  হয় তাহেল আিম মেন করব আিম একটা পিব  কাজ কেরিছ। এর ফেল  তামােদর িক লাভ হেব?  তামরা মৃতু র 
ফাসঁ  থেক  বঁেচ যােব।  েয াধনরা জােন না  য  কৗরবেদর গলায় মৃতু র ফাসঁ  লেগ  গেছ।  তামােদর এই ফাঁস  থেক 
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বাচঁােত চাইিছ, পা বেদর  াথ   চাইিছ,  সইজ  আিম সি র  চ া করব।  ীক ৃ মেন মেন িঠক কের  ফেলেছন িতিন 
িনেজই হি নাপুর যােবন। 
 
ি ব র ন ী িত 
 স েয়র িফের আসার খবর ছিড়েয়  গেছ। ধতৃরা ও খুব  ি  ায় পেড়  গেছন। স য় হি নাপুের িফের এেস 
ধতৃরাে র সে   দখা কেরেছন। ধতৃরা  খুব উি   হেয় িজে স করেছন ‘যুিধি র িক িঠক করল,  সিক আবার ধম  
পালেনর জ  বােরা বছর বনবােস যােব’? স য় তখন ধৃতরা েক বলেলন ‘আিম এখন দীঘ  পথযা া  া , আগামীকাল 
সভায় সবার সামেনই যা বলার বলব’। এই বেল স য় িনেজর ঘের চেল যাওয়ার পর ধতৃরা  আরও অি র হেয় 
পেড়েছন।  সই রাে ই িতিন িব রেক  ডেক পািঠেয়েছন। িব র আসার পর ধতৃরা  বলেছন ‘আিম িচ ায় অি র হেয় 
পেড়িছ, আমার ঘুম আসেছ না। আমার পে   যটা ম ল  সটা তুিম আমােক বল কারণ তুিম একজন ধম  ’।  
 
 উেদ াগপেব র এই  তি শতেমা অধ ায়িট মহাভারেতর একিট খুব    পূণ   অধ ায়। এই অধ ায়েক বলা হয় িব র 
নীিত। মহাভারেতর পরপর  িট অধ ােয়র উপর পথৃক বই আকাের পাওয়া যায়। এর পেররিট হল সনৎ জাতীয় সংবাদ। 
 েটা বইেয়র ব ব  পুেরা আলাদা। িব র নীিত হল শা  যা িদেয় শাসন কের  সটােক িনেয় বলা হেয়েছ।  য  কান 
বইেয়র উে   যখন ধম , অথ  , কাম ও  মা  এই চারিট পু ষােথ  র িদেক মা ষেক িনেয় যাওয়া হয় তখনই  সই বইেক 
শা  বলা হয়। নীিত হল মা ষ িকভােব জীবন-যাপন করেব। এনােদর ব ব  হল মা ষ যিদ  ধ ু িঠক িঠক শা  বিণ  ত 
নীিত ও আচারেক অ সরণ কের চেল তাহেল তার অথ   আর কাম বৃি  হেব। নীিতশাে র উপর অেনক বই আেছ, 
এরমেধ  চাণক নীিত খুব নামকরা নীিতশা , এ েলা হল বুি মােনর কথা। চাণক নীিতেত  চুর   াক আেছ তারমেধ  
 যমন বলা হে  পাঁচজন িমেল যখন কাজ করা হয় তখন  কান ব াপাের িনেজ এিগেয় িগেয় কাজ করেব না কারণ তােত 
কাজ যিদ সফল হয় তাহেল কিৃত  সবাই  নেব, আর যিদ  গালমাল হয় তখন সব  দাষ  তামার কাঁেধ পড়েব। তারপর 
আেছ  ভ শী    অ ভ  কালহরণ  ।  য  কান  ভ কাজ যিদ হয় তাহেল  সটা সে  সে  করেত হেব, যিদ অ ভ 
কাজ করেত হয় তাহেল যত  লি ত করা যায় তত  লি ত করেত থাক। এ েলা হল চাণক নীিত, এই নীিত েলা পালন 
করেল জীবেন ঝ াট ঝােমলা কম হয়। িব েরর িনজ  কতক িল নীিত িছল,  সটােকই িব র নীিত বলা হয়।  
 
 পা বেদর আ  কাশ হওয়ার পর হি নাপুের যা যা নাটক হে  িব র সব  দেখ যাে ন। আজেক এই সে   
 বলায় সভা  শষ হেয় যাওয়ার পর সবাই  য যার মত িনেজর িনেজর কে  চেল  গেছ। ঐিদেক স য় িবরাট রাজার 
ওখান  থেক িফের আসার খবর ধতৃরা   পেয়েছ। এবার ধতৃরাে র আর রােতর ঘুম আসেছ না। িব রেক  ডেক 
পািঠেয়েছন িতিন। িব র আসার পর বলেছন ‘িব র আিম িচ ায় অি র হেয় পেড়িছ, আমার ঘুম আসেছ না, তুিম ধেম র 
িকছু কথা আমােক  শানাও’। িব র নীিত এইখান  থেক    হে । িব র বলেছ অিভযু  ং বলবতা  ব লং 
হীনস াধন   ।  ত ং ক াি ম নং  কৗ র মািবশ ি   জাগর াঃ।।৫/৩৩/১৪। িব র বলেছন রােত কার ঘুম হয় না? 
কেয়কজেনর রােত ঘুম হয় না, এরা হল  ব ল মা েষর যিদ বলবান  লােকর সােথ শ তা হেয় যায়। আিম অিফেস কাজ 
কির, অিফেসর সােহব আমার উপর  রেগ  গেছন, আমার রাে  আর ঘুম হেব না। রািশয়ান  লখক  চখেভর একটা গ  
আেছ, গে র নামই হল ‘ াক ’।  াক   গেছ একটা িথেয়টার  দখেত,  সখােন তার অিফেসর সােহবও  গেছ।  ােক র 
এখন একটা হাঁিচ  পেয়েছ, হািঁচ িদেত িগেয়  দেখ হািঁচটা সােহেবর গােয়র কােছ িগেয় পেড়েছ। সােহব  চ  িবর  হেয় 
 ােক র িদেক তািকেয়েছ। সােহেবর ঐ দিৃ   দেখ  ােক র  তা ভেয় আ ারাম মাথায় উেঠ  গেছ। রাে  সােহেবর ভেয় 
আর ঘুম হয়িন। পেরর িদন অিফেস  গেছ। অিফেস িগেয় ভেয় ভেয় সােহেবর কােছ িগেয় বলেছ ‘ ার, কাল আমার 
হঠাৎ ঠা া  লেগ িগেয়িছল  সইজ  তখন হািঁচ এেস িগেয়িছল’। সােহব তত েণ ভুেলই  গেছ। হািঁচর কথা বলেতই 
 াক েক ভািগেয় িদেয়েছ। সােহব ভািগেয়  দওয়ােত  সও খুব নাভ াস হেয়  গেছ। িকছু ণ পর আবার সােহেবর কােছ 
 গেছ ‘ ার! আপিন  রেগ  গেলন! আিম আপনার কােছ কালেকর ঘটনার জ   মা চাইেত এেসিছ’। সােহব তখন খুব 
 চিঁচেয় বলেছন ‘ইউ  গট আউট’! সােহেবর ঐ  মজাজ  দেখ এত নাভ াস হেয়  গেছ  ােক র শরীরটাই খারাপ হেয়  গল। 
সাত িদন অিফেস আসেছ না, তারপর তার হাট   এ টাক হেয় যাওয়ার মত অব া। িকছু িদন পর অিফেস যাওয়ার পর 
আবার অিফসােরর কােছ িগেয় বলেছ ‘ ার! আিম  সিদন হাচঁেত চাইিন, সিত  বলিছ’। সােহব আবার  চিঁচেয় ওেক ঘর 
 থেক বার কের িদেয়েছ। তখন  াক   বুেঝ  গল সােহব আমােক আর  কান িদন  মা করেব না। ঐ  ঃেখই  লাকিট হাট   



16 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

এ টােক মারা  গল।  চখেভর কািহনী েলা খুব  ঃেখর আর তৎকালীন রািশয়ান সমােজর উপর আধার কের খুব   র 
ভােব তাঁর  লখা েলা সাজােতন। িব র এই কথা বলেছন, বড়েলােকর সােথ যিদ আপনার শ তা হেয় যায় তাহেল আর 
রােত ঘুম হেব না। 
 
 আর কার রােত ঘুম হয় না? যার জীবেনর সব িকছ ুচেল  গেছ।  যমন  কউ িনেজর  ীেক খুব ভােলাবােস,  ীই 
তার একমা  অবল ন, এখন  সই অবল নই চেল  গেছ, ঘুম আর িক কের হেব। যার সব টাকা পয়সা চেল  গেছ তারও 
রােত ঘুম আসেব না।  য কামী,  ভতের  চুর কামনা-বাসনা আেছ, তার রােত ঘুম হেব না, মাথার মেধ  খািল কামনা 
বাসনা  েলা ঘুরেত থােক, িকভােব  ভাগ করা যায়। চতুথ   হল  চার,  চােররা রােত ঘুেমােত পােরনা, চুির করার  নশা 
তােক ছটফট করােত থােক।  চার তাও িদেনর  বলায় ঘিুমেয়  নয় িক  বািকেদর িদেনর  বলােতও ঘ ুম হয় না। এই 
চারেজােনর রাে  ঘুম হয় না, যার বড়েলােকর সােথ শ তা হেয়  গেছ, যার সব অবল ন চেল  গেছ,  য কামী আর 
 চার। িব র সব বেল বলেছন ‘ হ রাজ  ! আপনার এই চারেটর মেধ   কানটা হেয়েছ, যার জ  আপনার রাে  ঘুম হে  
না’?   
 
 ধতৃরা  িব েরর কথােক এিড়েয় িগেয় বলেছন ‘আিম িকছু ভােলা কথা  তামার কাছ  থেক  নেত চাইিছ’। 
িব েরর সব কথা এখােন আেলাচনা করা স ব নয়, কেয়কিট    পূণ   কথােক িনেয় আেলাচনা করা হে । িব র বলেছন 
িব ান বা পি েতর িক িক ল ণ ি  ং ি বজানািত িচর ং শৃে ণ া িত ি ব ায় চ াথ ং ভ জে ত ন কাম াৎ। নাস ংপ ৃষে তা 
 াপুযুঙ ে   পর াে থ  তৎ   ানং  থমং প ি ত ।।৫/৩৩/২৮।‘িঠক িঠক িব ান পু ষ তাঁর সামেনর  লাকিট িকছু 
বলেত    করেল সে  সে  িকছু বলেত    না কের মন িদেয় অেনক ণ  নেবন। িক  একটু  শানার পরই বুেঝ 
 নেবন তারঁ সামেনর  লাকিট িক বলেত চাইেছ’। যারা অিব ান তারা আবার  েটার মেধ  একটা, তােদর আিম যতই 
 বাঝাই না  কন িকছুই বুঝেব না, আর তা নাহেল বলেব ‘ও আিম বুেঝ  গিছ, আপনােক আর বলেত হেব না’। িব র 
বলেছন িব ানরা  থেম  ধয  ধের  শােনন, ি তীয় চটপট বুেঝ  নন আর তৃতীয় হল কত ব  বুি েক আ য় কের তাঁরা 
কােজ নােমন।  য  কান কাজই যখন করেত নােমন তখন এই কাজটা আমােক করেত হেব, এই  ভেব তারঁা কাজ কেরন। 
 কান কামনা-বাসনা বা রাগ   ষ   িরত হেয় কােজ নােমন না। বুি মান পু ষ িক কেরন?  থম হল  কানটা িঠক  কানটা 
ভুল তারঁা জােনন,  কান একটা পিরি িত এেস  গল সে  সে  বুেঝ যান পিরি িতটা  কান িদেক  যেত পাের। আমরা িক 
কির? আমরা জািন পিরি িতটা িক আর এটাও জািন  কানটা িঠক  কানটা ভুল িক  কাজ করার সময়  যটা করার কথা নয় 
 সটাই কির। তার মােন আমােদর বুি র অভাব। বুি   য  ধ ুচটপট বুেঝই  নয় তা নয়, সােথ সােথ বুি  ভুল কােজর 
িদেক মনেক  যেত  দয় না। বুি   ই ধরেণর হয়,  থম হল সব িকছু চটপট বুেঝ  নয়,  ধ ুবুেঝই  নয় না কাজও  সই 
রকমিট কের। আমােদর  বশীর ভাগ   ে  আমরা চটপট বুঝেত পািরনা, আর যিদ বা বুেঝ িনই িক   সই অ সাের কাজ 
করেত পািরনা। বুি েক একিদেক  যমন তী  ধারােলা হেত হেব অ  িদেক তার ভার থাকেত হেব, ধার ও ভার  েটাই 
সমান থাকেত হেব। তেলায়ােরর  যমন ধার আেছ সােথ তার ভারও আেছ তাই এক  কােপ কা  গলা যখন তখন  কেট 
িদেত পাের।  বশীর ভাগ  লােকর বুি   ভাতঁা,  কান ধারই  নই তাই  কান িকছু ধরেতই পােরনা। যিদও বা ধার থােক 
তখন  সটা আবার   েডর মত ধার  কান ভার  নই।   ড িদেয় কাঠ কাটা যােব না কাঠ কাটেত  েড়াল দরকার, ওজন 
থাকেত হেব। বুি  মােনই হল এই  েটােক এক সে  থাকেত হেব, চটপট বুেঝ  নেব িক বলেত চাইেছ, আর ি তীয় 
 সটাই করেব  যটা িঠক। যারা বেল আিম জািন  কানটা িঠক িক  আমার মন এখন এটা করেত চাইেছ না, এরা হল 
বালবুি  স  । িব ানেদর স ে   শষ কথা বলেছন – অযািচত হেয়  কান উপেদশ  দন না। প ত  কািহনীেত আেছ, 
বৃি েত কেয়কটা বানর িভজিছল। পািখরা উপর  থেক তােদর উপেদশ িদে   তামরা বাসা কের নাও না  কন। বানর েলা 
 নেছ িক  িকছু বলেছ না। বৃি  যখন  থেম  গল তখন বানর  েলা গােছ উঠল, পািখেদর যত বাসা িছল সব  ভেঙ নীেচ 
 ফেল িদল।   েন  জন যা ীর মেধ  ঝগড়া হে । একজন বলেছ  বশী িকছু বলেল এক চেড়  চৗষি িট দাতঁ খুেল  দব। 
পাশ  থেক একিট  লাক তখন বলেছ দাঁতেতা বি শিট হয়। তখন  সই  লাকিট বলেছ আিম জানতাম আপিন আমােদর 
মেধ  ঢ ুকেবন তাই আপনারটাও জুেড় িনেয়িছ। তাই যত ণ আমার মতামত না চাইেছ তত ণ  কান উপেদশ িদেত  নই।  
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 এ েলা যখন িবচার করা হয় তখন বুঝেত পাির আমরা কত মুখ । আমরা চটপট বুঝেত পািরনা, বুঝেল  সই মত 
কাজ করেত পািরনা আর না িজে স করেলও অযািচত ভােব অ েক উপেদশ িদেত  লেগ যাই, আর  ধয  ধের িকছু 
 শানার  মতা আমােদর এেকবােরই  নই। 
   
 এবার মুখ েদর স ে  িব র বলেছন। মুখ  কারা? অ ত  সম  ুে  া দ ির   ম হা ম নাঃ। অথ াংশ াকম ণ া 
   ুমূ ঢ় ইত ুচ েত বুৈধঃ।।৫/৩৩/৩৭। পড়ােশানা  নই িক  গব  আেছ। দির  হেয়ও বড় বড় পিরক না কের। তৃতীয় 
হল মুখ রা কাজ না কেরই টাকা পয়সা পাওয়ার ক না কের।  বশীর ভাগ  লাকই  কান কাজকম  না কের  ধ ু মগা   ান 
করেত থাকেব। যারাই লটািরর িটিকট  কেন তারাই এই পয ােয় পেড়। এটা  গল মুখ েদর ব াপাের। এবাের বলেছন মূঢ় 
িচ  কারা। মূঢ় িচে র ল ণ বলেত িগেয় অেনক িকছু বলেছন তার মেধ  একটা   ােক খুব   র বলেছন অনাহূত ঃ 
 িবশ িত অপৃে া ব  ভাষে ত। অিব ে  ি ব িসিত মঢ়ূে চতা নর াধম ঃ।।৫/৩৩/৪৩। যারা অনাহতূ অব ায়  েবশ 
কের, িজ াসা না করেলও ব  কথা বেল, অনিধকািরেক উপেদশ  দয় আর  য কৃপেণর আ য়  নয়, এরা সবাই হল মূঢ় 
িচ   ও নরাধম।  য  লাক িনেজ  য  দােষ  দাষ    সই  দাষ অপেরর মেধ   দখেল তার িন া কের,  য  লাক শ েক 
িম  কের, িম েক শ  কের ও িহংসা কের এেদরেক মূঢ়েচতা বেল। 
 
  ূর  ক? বলেছন, একঃ স  ম ািত বে  ব াস   শাভন  ।  যাহসং িবভজ  ভৃে ত ভ ঃ  ক া 
নৃশংসতর ত ঃ। ।৫/৩৩/৪৭। যােদর সাহােয  তার জীবন িনব াহ হে , যারা আি ত তােদর  য  দখােশানা কের না িক  
িনেজ ভােলা খাওয়া-দাওয়া কের িনেজ ভােলা জামা-কাপড় পেড়, এরাই হল  ূর।  বলুড় মেঠর িসিনয়র মহারাজরা যখনই 
 কাথাও যান,  সখােন িগেয়  থেম তারঁা  দেখন তােঁদর  াইভার ও তাঁর পিরচারকেদর থাকা, খাওয়ার ব ব া িঠক মত 
হেয়েছ িকনা। অথচ সরকাির বা  বসরকাির অিফেসর বড় বড় অিফসাররা  কাথাও টু ের  গেল  াইভারেদর একবােরর 
জ ও  কান  খাজঁই  নয় না। খুব হেল একবার তাও  ফরার সময় িজে স করেব সব ব ব া হেয় িগেয়িছল  তা।  বলুড় 
মেঠ আবার এর িঠক উে া, মহারাজেদর অেনক জায়গায় আমি ত হেয়  যেত হয়,  সখােন িগেয়ই উেদ া ােদর িজে স 
করেবন  াইভারেদর খাওয়ার িক ব ব া, থাকার িক ব ব া আেছ। কারণ এেদর উপর আমােদর জীবন চলেছ।  কান 
 াইভারেক মেঠর স  াসীরা  াইভার বেল সে াধন করেবন না, সব সময়ই তার নাম ধের দাদা বেল ডাকেবন। ি তীয় 
বলেছন, যারা আমার আি ত আর যােদর সাহােয  আমার জীবন িনব াহ হে  তােদর সােথ খাওয়া-দাওয়া, সাজ- পাশােকর 
 কান পাথ  ক  রাখেত  নই। মঠ িমশেনর সব  স টাের খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের  কান পাথ  ক  রাখা হয় না, স  াসীরা যা 
খােবন  স টােরর কম চারীরাও একই খাবার খােবন। িব র বলেছন – একঃ পাপা িন   ে ত ফলং ভুঙ ে  ম হাজনঃ। 
 ভা াে র া িব ম ুচ ে  কত া  দাে ষণ িলপ েত। ।৫/৩৩/৪৮। পাপ কের  য অথ   উপাজ ন করা হয়  সই টাকা অেনেকই 
 ভাগ কের িক  তােদর  কান  দাষ হয় না, িক   য পাপ কম  কের এই অথ   উপাজ ন কেরেছ সব  দাষ তার উপরই 
পেড়। র াকর দ  র   ে  এটাই হেয়িছল, র াকর যখন তার  ী, বাবা মােক িজে স কেরিছল তার পােপর ভাগ তারা 
 নেব িকনা তখন তারা এই কথাই বেলিছল, তুিম আমােদর  দখােশানার ভার িনেয়ছ এখন তুিম িকভােব  দখােশানা করেব 
 সটা  তামার ব াপার।  
 
 যারা  মাবান পু ষ তােদর একটাই  দাষ,  লােকরা অেনক সময় তােদর অসমথ   বেল মেন কের। িব র পেরর 
লাইেনই বলেছন, িক   মাশীল  লােকেদর এটা িক   দাষ নয় কারণ  মা িনেজই একটা িবরাট বড় শি । এর আেগ  
 দবযািন-শিম  ার সংবাদ আর যুিধি র-  ৗপদীর পর েরর আেলাচনায় এই  মার  স  বারবার উেঠ এেসিছল। িব র 
বলেছন ‘ য  মা কের তােক  লােকরা মেন কের তার  মতা  নই বেল  মা করেছ। আসেল িক  তা নয়’। আমােদর 
যতই শা  পড়া থাক, আর যতই  া ণ বংেশ জ  িনেয় থািক আমােদর এই ব াপাের িকছুেতই িব াস হেত চায়না  য 
ধম ই সত  আর মৃতু র পর আমার এই জীবন চলেত থাকেব। এই কথাও মানেত চাইনা  য ঈ েরর ই ায় সব িকছ ুআেগ 
থাকেতই িনধ  ািরত হেয় আেছ, আমার  যটা পাওয়ার কথা  সটাই পাব এর  বশীও পােবা না কমও পােবা না। যিদও বা 
মািন িক  পিরি িত অ  রকম হেল ধের রাখেত পািরনা। আিম  চ া করেল আমার আগামী িদেনর  যটা হওয়ার কথা 
 সটােক পাে  িদেত পাির।  ামীজী  যমন বলেছ ‘Man is the maker of his own destiny’  ামীজী অব  এটা 
অ  অেথ   বলেছন, তামিসক যারা তােদর জ  বলেছন। আমরা  য শরণাগিতর ভােবর কথা বিল, শরণাগিতর ভাব মােন 
এই নয়  য িকছ ু না কের বেস থাকা। শরণাগিতর ভাব হল িজিনষটা  যমনিট এেসেছ আিম  তমনিট  হণ করিছ। 
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ি েকেটর ব াটসম ানেদর  কৗশলটােক উপমা িহসােব শরণাগিতর সে  তুলনা করা যায়। যখন ফা   বািলং হেব তখন 
 সই রকমিট  খলেছ, যখন অফি ন কের তখন  সই রকম  খেল, যখন  লগি ন কের তখন  সইভােব  খেল। 
জীবনটােক এই রকম হেত হেব,  যমনিট পিরি িত এল তখন  সই অ যায়ী  খেল িদলাম। আমরা  ধ ুএক ধরেণর  খলাই 
 খলেত জািন, বল  যভােবই আ ক তখন ঐ একটা ভােবই  খলেত যাই,  সইজ ই আমােদর এত  ঃখ-ক । আমােদর 
 েত েকর এই এক অব া। একমা  িযিন ঈ েরর  িত শরণাগত তার মেধ  এই ভাব থােক না। পিরি িতেক আিম চাইেল 
আমার মত আিম  বিঁকেয়  দব। িক  আমােদর ঈ েরই  ষাল আনা িব াস  নই শরণাগিত  কাে েক হেব।  
 
 জীবেনর একটা ল   িঠক করেত হেব। আমােক এখন  যেত হেব গ াসাগর।  নৗকা কের যাি , উে ািদক 
 থেক একটা  নৗকা আসেছ আর তােত অেনক নাচ গান আন  হে , আিম িক এখন  নৗকােক উে া িদেক ঘুিরেয় ওেদর 
সােথ নাচ, গান  ুিত  কের চেল যাব! আমার ল   গ াসাগর, গ াবে   নৗকা কের  যেত  যেত কত িকছু  ভেস আসেছ, 
মরা  ভেস যাে , কাঠ  ভেস যাে , কত  নৗকা পারাপার করেছ। আিম িক এখন এেদর সব িকছুর িহসাব করেত যাব  য 
এই মরাটা  কাে েক  ভেস আসেছ, কার শরীর, এই  নৗকাটা  কাথায় যাে  এেত কত  লাক আেছ, সব িহসাব করেত 
 গেল আমােক আর গ াসাগর  পৗছঁােত হেব না। সব িকছুেক পাশ কািটেয় আমােক গ াসাগেরর িদেক এিগেয়  যেত 
হেব। যােদর জীবেনর উে  , আিম ঈ র দশ ন করেত চাই, আিম ঈ র অিভমুখী, তখন তােদর  য ঝােমলা  েলা আেস 
কায়দা কের পাশ কািটেয়  সই ঝােমলা  থেক তারা  বিরেয় আেস।  মা বলেত িক  বাঝাে ? একজন  লাক আমার সােথ 
খুব খারাপ ব বহার করল। এখন আিম অেনক িকছুই করেত পাির। আিমও তার সােথ খারাপ ব বহার করেত পাির, আমার 
ব ুেদর িদেয় তার একটা বদলা িনেত পাির, তার বািড়েত িগেয় ঝােমলা করেত পাির, কত িকছ ুকরা  যেত পাের। আিম 
িক  এসব িকছুই করলাম না। ‘আমার সােথ খারাপ ব বহার কেরেছ, আমােক গালাগাল িদেয়েছ! ও িঠক আেছ’ বেল 
আিম  বিরেয় এলাম।  লাকিট মেন করল আিম  ব  ল, আবার এেস আমােক গালাগাল িদল। আমার তােত িক হল! এবার 
আিম উে াটা ভাবিছ, আিম গ াসাগর না িগেয় ফরা ার িদেক যাি । উে া যাি  বেল গ ার জল  মাগত  ভেস 
আসেছ, জেলর সােথ কখন কচুিরপানা  ভেস আসেছ, কখন মরা, কখন গাঁদা ফুেলর মালা  ভেস আসেছ। আমার  নৗকােত 
 যটা আটেক যােব  সটােক আে  কের সিরেয় িদেয় আিম ফরা া ব ােরেজর িদেক এিগেয় যাি । আর এ েলার সােথ 
আিমও যিদ আটেক যাই তাহেল আমােক আর ফরা া  যেত হেব না। আমােক যিদ বলা হয় চার ঘ টার মেধ  ফরা ায় 
 পৗঁছােত হেব। তখন িক আিম এ েলা িকছু করেত পারেবা! জীবন আমােক তাই বলেছ। আমরা সবাই এখােন যারা আিছ 
তারা  কউ পাচঁ বছেরর মেধ  মারা যাব,  কউ দশ বছর  কউ প ঁিচশ বছর বাচঁব,  কউই একশ বছর বা ঁচব না। আমােদর 
হােত এখন কত আর সময় আেছ?  মের  কেট গেড় পেনর  িড় বছর। আেগকার িদেন কথাই িছল ‘বল বুি  ভরসা 
িতিরশ  পেরােলই ফস  া’। আমােদর সবাইর িতিরশ কেবই  পিরেয়  গেছ, তার মােন আমােদর বল বিু  ভরসা সবই 
 গেছ। আমােদর মুিন ঋিষরা বলেছন বাপু  তামার  িড় বছেরর মেধ     ান লাভ কের নাও,  বশী সময় আর  তামার 
 নই। িক  তার মেধ  আমরা িক করিছ?  য ঝগড়া করল তার উপর ঝা ঁিপেয় পড়লাম,  য একটু ভােলাবাসা  দখাল তার 
  েম পেড় এখন হাবুডুবু খাি । এখন যিদ বলা এই চার ঘ টার মেধ  তুিম যিদ ফরা া  পৗঁেছ যাও তাহেল  তামার 
জীবেনর িবরাট একটা লাভ হেব। এখন আিম িক আর  কান িদেক তাকাব? িকেশার মােরর গান  হাক, বরযা ীর নাচ 
গানা  হাক  কান িদেকই আর তাকাব না। যিদ িকছু এেস  ফঁেস যায়  স িলেক তাড়াতািড় কের সিরেয়  চাচা ঁ  দৗড়। 
আমােদরও এই একই অব া, এই মানব শরীর ধারেণর একটাই উে   ঈ র দশ ন। ঠা র বলেছন আেগ  জা  সা কের 
মি ের  দবতােক দশ ন কের নাও তারপর তুিম যা িকছু করার কর, কাঙালীেক িভ া দাও আর মি েরর কা কায ই  দখ, 
আেগ িব হ দশ ন।  ান, ভি  লাভ ছাড়া জীবেনর  কান উে    নই। িক  এইেতা কিট মা  িদন, পেনর  িড় বছর 
 তা  কান সময়ই নয়। যখন বুেঝ  নয়  য আমারেতা আর  বশী সময়  নই তখন িক  স ভাবেব  ক আমার সােথ ঝগড়া 
করল,  ক আমােক গালাগাল িদল! এখােন তাই িব র বলেছন  যটা  লােকরা মেন কের এটা তার  ব লতা, আসেল এটা 
তার  ব লতা নয়,  সই চাইেছ িক কের এ েলােক উেপ া কের লে  র িদেক এিগেয় যােব। এখন যিদ  স লড়াই 
ঝগড়ােত  নেম পেড় তাহেল  স আরও  ফঁেস যােব।   
 
 অিত সাধারণ জাগিতক ল   িলেক বুঝেত আমােদর  কান অ িবধা হয় না। হঠাৎ কের খবর হল কাল  থেক 
িচিনর দাম একশ টাকা  কিজ হেয় যােব।  নেত  পলাম অমুক  দাকােন এখনও পুরেনা দােম িচিন পাওয়া যাে । কত ণ 
পাওয়া যােব? যত ণ  ক আেছ। আিম এখন সব িকছ ু ফেল  রেখ আেগ ঐ  দাকােনর িদেক  দৗড় লাগাব। আজ  িড় 
টাকায় পাওয়া যাে  আর কাল  থেক একশ টাকায় িকনেত হেব। আর  ক  দেখ! যত পারব িচিন িকেন রাখেত হেব।  
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এই ব াপার েলা বুঝেত পাির। িক  খুবই  ভ ােগ র  য যখন আমােদর জীবেনর ল  , ভি ,  ান, ঈ র দশ ন িনেয় কথা 
হয় তখন  সিদক  থেক মুখ ঘুিরেয় িনই। িব র এই কথাই বলেছন,  সাহ   দাে ষ া ন ম  ব ঃ  মা িহ পর ম ং 
বল  ।  মা  ে ণ া  শ া নাং ভূষণ ং  মা।।৫/৩৩/৫৫।  যটােক তুিম তার  ব লতা ভাবছ, আদেপই  ব লতা নয়, 
এটাই তার শি ।  মা অসামথ  েদর  ণ এবং সামথ  েদর অল ার,  মা সকেলরই পরম বল। িব র বলেছন –  াে বব ন 
িবর ােজে ত িবপর ীে তন কম  ণা । গ ৃহ   িনর ার ঃ ক ায  বাংৈ ব িভ ুকঃ।।৫/৩৩/৬৩।  ই রকেমর  লাক তােদর 
িনেজেদর িবপরীত কেম র জ   শাভা পাননা।  থম অকম ণ  গৃহ  আর ক ায   বাং ৈ ব িভ ু ক ঃ, স  াসী যিদ কাজ কের 
তখন  সটা স  াসীেত  শাভা পায় না। গৃহ  যিদ কাজ না কের আর স  াসী যিদ কাজ কের তখন এই  েটা কা র 
পে ই  শাভনীয় নয়। গৃহ  কাজ করেব িক  স  াসী যিদ িনেজ  থেক উেঠ পেড় কােজ  লেগ যায়, জিম িকনেছ, বািড় 
বানাে  এ েলা স  াসীর পে   িতকারক। মেঠর মহারাজরা তােঁদর সংগঠেনর  ােথ   কাজ কেরন, িক  এখন  কান 
স  াসী যিদ মঠ  ছেড় চেল যান আর িঠক কেরন আিম একটা আ ম বানাব। এরপর জিম িকনেত বািড় বানােত  নেম 
পড়েলন, িব র বলেছন স  াসীেদর এটা  শাভা পায়না। স  াসীর  শাভা হল ত ােগ আর গৃহে র  শাভা কেম । গৃহ  যিদ 
িনে   হেয় থােক তখন তার িন া হেব আর স  াসী যিদ সারা ণ কাজকম  িনেয়  মেত থােক তখন তারঁ িন া হয়। 
িব র বলেছন  াব িস িনব ে ব ৗ গ েল ব া দৃঢ়াং িশলা  । ধনব ম দাতারং দ ি র  াতপি ন  ।।৫/৩৩/৬৬।  ই 
রকম  লাকেক গলায় পাথর  বঁেধ ডুিবেয়  দওয়া উিচৎ।  থম জন হল,  য টাকা পয়সা থাকেতও দান কের না আর 
ি তীয় দির  যিদ ক  স  না কের। টাকা-পয়সা থাকেল দান করেত হয় আর টাকা-পয়সা না থাকেল স  করেত হয়। 
ঠা র িনমি ত হেয় এক ভে র বািড়  গেছন। রাখালও িছল সে ।  সখােন িঠক মত ঠা েরর আদর আপ ায়ন হয়িন। 
রাখাল  চ   রেগ  গেছ ‘চলুন মশাই! এখান  থেক চেল যাই’। ঠা র বলেছন ‘পেকেট কানাকিড়  নই ফা া  রাখ কের 
িক হেব, গািড় ভাড়াটা  ক  দেব, আর এত রাি ের দি েণ ের িগেয় খােবাই বা িক’! 
 
 যিদ  তামােক  কান ম ণা করেত হয়,    কথা আেলাচনা করেত হয় তাহেল এই চার ধরেণর  লােকর সােথ 
আেলাচনা করেব না। চ াির র া া তু মহ াবেলন ব   া া ঃ প ি ত ািন িব দ াৎ । অ   া ৈ ঃ স হ ম ং ন 
মুয ায়  দীঘ সূৈ রলৈস ার ৈ  ।।৫/৩৩/৭৫।  থম ম বুি , যার বুি   ভাতঁা। ি তীয় দীঘ স ূী, হে  হেব, আজ না 
হেল কাল হেব, এই ধরেণর কথা যারা বেল এরাই দীঘ  সূ ী, এেদর সে  ম ণা করেব না। যারা খুব ছটফট কের, অি র 
িচ , সব ব াপােরই তড়বড় করেত থােক, এেদর সে   কান ম ণা করেব না। চতুথ    াবক, যারা আপনার খুব  শংসা 
কের, যারা  তাষামুেদ তারা কখনই রাজােক সদবুি   দেব না।  
 
 চ াির  চ তাত! গৃে হ ব স  ি য়া িভযু   গৃহ ধে ম  । বৃে া  ািতরবস ঃ  লীনঃ সখা দির ে া 
ভিগনী চানপত ।।৫/৩৩/৭৬। বািড়েত সব সময় চার ধরেণর  লাকেক রাখা বািড় পে  ম লজনক। বয়  স  ী,  য 
 কান বুেড়া  লাকেক বািড়েত  রেখ িদেলই হেব না, িনেজর আ ীয় হেত হেব, ঠা দ  া িকংবা ঠা দ  া স িক ত বা িনেজর 
বংেশর কাউেক বািড়েত  রেখ িদেত হয়। ি তীয়  িলন ব ি   য স েট পেড় আেছ। তৃতীয় িনধ  ন ব ,ু আমার  কান ব ুর 
িদনকাল খারাপ হেয়  গেছ, তােক বািড়েত রাখাটা কােজর। চতুথ   হল অপত হীন  বান, এমন  কান  বান  য িবধবা বা 
অিববািহতা, িক      হল তার  কান স ান  নই। স ান না থাকার কারণ হল যিদ স ান থােক তখন তার মনটা অ  
িদেক থাকেব, স ান যিদ না থােক তাহেল তার পুেরা মনটা আমার িদেকই থাকেব। ি তীয়  যটা হল আ য়হীন  বান  স 
একটা আ য়  পল আর মাঝখান  থেক আিম মানিসক বল  পলাম। এই ধরেণর বয় া  বান যিদ বািড়েত থােক  সই  বান 
িক  বািড়র অেনক িকছুই সামেল  দয়। এই চার ধরেণর  লাকেক বািড়েত রাখেত হয়, এরা বািড়েত থাকেল বািড়র সব 
িকছু িনিব ে  চলেত থােক। এ েলা িব রনীিত, আেগকার িদেনর  া ণেদর এই   াক েলা মুখ  কিরেয়  দওয়া হত। 
 ােমর  লােকরা এেস যখন িজে স করত ‘আ া পি ত মশাই! আমার বািড়েত এই সম া হেয়েছ, িক করা যােব’? 
 া ণ তখন চট কের সম ার সমাধানটা বেল িদেতন আর সােথ  সই   াকটােকও বেল িদেতন, এই   ােক িব র এই 
রকম বেলেছন। ‘আ া পি ত মশাই আমার  বান িবধবা হেয়  গেছ তােক বািড়েত রাখা িঠক হেব’?  া ণ সে  সে  
বেল িদেতন ‘ া ঁআেছ। িব র নীিতেত আেছ যিদ অপত হীন ভিগনী থােক তাহেল বািড়েত রাখেত পার এেত বািড়র 
ম ল হয়। 
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 এরপর িব র বলেছন – মা ষ িতনেট িজিনষ হারােল ভয় পায় – আয়ু, ধম  ও কীিত । টাকা-পয়সা হািরেয়  গেল 
বা চেল  গেল মা ষ িক  ভয় পায় না। ইংরাজীেত একটা নামকরা  বাদ আেছ If you have lost money you 
have lost nothing, if you have lost health you have lost something and if you have lost time 
you have lost everything,  আয়ু, ধম  ও কীিত  এই িতনেট িজিনষ মা ষ যখন হারায় তখন মা ষ খুব ভয় ও ক  
পায়। এই িতনেট কখন হারায়? িব র বলেছন িতনিট কারেণ আয়ু, ধম  ও কীিত র িবনাশ হয়। হর ণ  প র ানাং 
পর দার ািভম ষ ণ  ।   দ  পির ত াগ েয়া  দাষাঃ  য়াবহা ঃ। ।৫/৩৩/৭১। অপেরর স ি  অপহরণ করেল। এখন 
ভারেত িবিভ  সরকাির দ ের ওপর  থেক নীচুতলা পয   ঘুেষর  য রমরমা কারবার চলেছ, বলেছন এই ঘষু  নওয়ার 
ফেল মা েষর আয়ু, ধম  ও কীিত  এই িতনেটই হারায়। কারণ ঘষু হল অ ায় ভােব অপেরর  থেক তার উপািজ ত টাকাটা 
িনেয়  নওয়া। অ ায় ভােব অপেরর  থেক যখন টাকা  নওয়া হয় তখন এই িতনেটই চেল যায়। ি তীয় কারণ পর ী 
সংসেগ । অপেরর  ীর সােথ যিদ অৈবধ  মলােমশা করা হয় তখনও এই িতনেট চেল যায়। তৃতীয় কারণ হল,   ৎ িম  
ত াগ। আপনার  য িহৈতষী ব ু তােক যিদ ত াগ কের  দন তাহেল  জেন িনন আপনার এই িতনেট িজিনষই হািরেয় 
যােব। এই েলাই হল নীিত, মানব জীবন  যটা চলেছ এই নীিতর উপর িভি  কেরই এিগেয় চেল। নীিতশা   িলেত 
অেনক সময় একই নীিতর উে খ পাওয়া যায়। যিদ িব রনীিত আর চাণক নীিতেক পাশাপািশ িনেয় পড়া হয় তখন  দখা 
যােব অেনক নীিত িমেল যাে । আবার কখন আলাদা নতুন নীিতও পাওয়া যােব। চাণক নীিতেত  যমন এক জায়গায় 
বলেছ ছয়িট  দাষ মা ষেক নাশ কের – িন া, ত া, ভয়, আল ,   াধ ও দীঘ সূ তা। িব র আবার অ  ভােব বলেছন 
এই িতনেট আয়,ু ধম  ও কীিত  নাশ হেয় যায় িতন ভােব, অ ায় ভােব অপেরর অথ   আ সাৎ কের, পর ী সংসেগ  আর 
িহৈতষী িম েক ত াগ কের। 
 
 িব রনীিত িবশাল অধ ায়, এখােন সব িকছু আেলাচনা করা স ব নয়। িকছু িকছু আেলাচনা করা হে ।  যমন 
বলেছন মা ষেক ছয় ধরেণর  লাকেক ত াগ করেত হয় – ষিড়মা   প ুে ষা জ াি  াং নাবিম বাণ  েব । 
অ ব া র মাচায  ম নধীয় ানমৃ ি জ  । অর ি তার ং রা জান ং ভায  া াি য়বাি দনী  ।  াম কাম   গা পালং 
বনকা ম  নািম পত  ।।৫/৩৩/৮৫-৮৬।  য আচায   উপেদশ  দয় না,  হাতা মােন পূজারী িক  ম  উ ারণ কেরনা, রাজা 
িক  র া করেত পােরনা,  য  ী কটূ কথা বেল,  য  গায়ালা  ােম থাকেত চায় আর  য নািপত জ েল থাকেত চায়। 
 গায়ালা যিদ  ােম থাকেত চায় তাহেল গ  ঘাস খােব  কাে েক আর নািপত যিদ জ েল থাকেত চায় তাহেল চুল-দািড় 
কাটেব  ক। সম ুযা ায় ফ ুেটা  নৗকার মত এেদর ত াগ কের  দেব। এ েলা হল খুব বা ব নীিতর কথা। ছয়িট িজিনষ 
মা ষেক  খ  দয় অথ াগে ম া িনত মে র া িগ তা চ ি য়া চ ভায  া ি য়বা িদনী চ। ব   প ুে াহথ করী চ িবদ া 
ষ  জী বেলাক   খা িন র াজ  ।।৫/৩৩/৮৮। অথ   াি , িনত  নীেরাগ বা িনত    , যিদ শরীের  কান ব ািধ না থােক 
তাহেল মা েষর খুব আন  হয়, ভায া যিদ ি য় হয় মােন  ী যিদ ি য়ভািষনী হয় তাহেল খুব  খ  দয়, স ান যিদ বাধ  
থােক আর অথ করী িবদ া, এমন িবদ া  যটা অেথ    পা িরত হয়।  
 

অথ  করী িবদ াটা আবার খুব মজার ব াপার। িহ েদর মেধ  যখনই  কান িকছু করা হয় তখন ঐ িজিনষটা করা 
হেব বেলই করা হেয় থােক।  ভ াগ বশতঃ, আমরা কির একটা িজিনষ িক  তার ফলটা অ  রকম চাই।  যমন  ােমর 
 ছেলরা  ি   খলেছ, কবািড  খলেছ। এরা িকেসর জ   খলেছ?  খলার জ ই  খলেছ। এরা  কউ ভােবনা  য আিম 
কবািড  খেল,  ি  কের বড় িকছু হব,  চুর টাকা  রাজগার করব। ভারেতর অিধনায়ক  ধািন যখন  ুেল  খলাধলূা করত 
তখন  খলার জ ই  খলত। িক  এখন যখন  খলেছ তখন ভাবেছ আিম আইিপএেল কত টাকার ক  া  পাব। কারণ 
এখন িতিন  খলার মাধ েম নামযশ পাে ন, টাকা-পয়সা পাে ন। ভারেত যখনই  কান িকছ ুকরা হত িবেশষ কের  িট 
িজিনষ, একটা হে  িবদ াচচ  া আেরকিট ধম চচ  া, এই  েটা যখন করা হত তখন িবদ া আর ধেম র জ ই চচ  া করা হত। 
আিম উপিনষদ  কন পড়িছ? আমার পড়েত ভােলা লােগ। আিম  জ ািতষিবদ া  কন পড়িছ? আমার ভােলা লােগ বেল 
পড়িছ। আিম কথাম ৃত  কন পিড়? আমার ভােলা লােগ। িঠক  তমিন ধম চচ  ােতও এই একই ব াপার। আিম  রাজ গ া ান 
 কন কির? আমার ধম  তাই করিছ। এইটাই িন াম কম । আিম  বলুড় মেঠ  কন যাই? আমার ভােলা লােগ। িক  এখন 
এই  েটাই পাে   গেছ। আমরা এখন মি ের ঠা েরর কােছ একবার িক  বার মাথা ঠুেকই মেন করিছ এেত আমার 
 ামী, আমার  ী, আমার স ানরা  যন ভােলা থােক, বািড়েত কা র  যন অ খ না কের, আমার চাকির  যন িঠক থােক। 
আমরা  ায় সবাই ঠা েরর কােছ একবার কের  ণাম করব আর একটা কের ল া িল  ঠা েরর হােত ধিরেয়  দব। িক  
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আমরা ভুেল যাই ভি   ধ ুভি র জ ই করা। কা র িকছু অঘটন হেলই বলেব ‘ হ ঠা র তুিম এিক করেল’। তুিম 
ভি  করছ  সেতা  তামার ভি র  ােথ  ই করছ।  সখােন  তামার  মেয়র িডেভাস  হেয়  গল,  তামার  ছেল অবাধ  হেয় 
 গেছ এেত ঠা েরর সােথ িক স ক  ! আিম ঠা রেক ভি  করিছ  কন? ঠা রেক ভােলা লােগ বেল তাই ভি  করিছ। 
এখন আমার  ছেলর চাকির হেব িকনা,  মেয়র িবেয় হেব িকনা, সবাই ভােলা থাকেব িকনা এর সােথ ঠা রেক ভােলা 
লাগার িক স ক  আেছ? আমরা মেন কের বেস আিছ কেব ঠা রেক   টাকার সে শ িকেন িদেয়িছলাম আর তােতই 
ঠা র আপনার  গালাম হেয় আমার বািড়র সব িকছ ুসামলােবন। ঠা রও িঠক এই কথাই বলেছন – এখানকার জ    
পয়সার সে শ আেন আর তার সােথ হাজারিট কামনা লািগেয়  দয়। যারা িনেজেদর ঠা েরর খুব বড় ভ  বেল মেন 
করেছ তােদর একটা জাগিতক ধা া লাগেলই  দখা যােব এেদর  ভতর  থেক সব িকছু  বিরেয় আসেব,  দেখ অবাক 
লাগেব  য এই  লাকেকই আিম ঠা েরর বড় ভ  বেল মেন করতাম! আর এেদর িনেজেদর সব  দাষ িগেয়  বচারা 
ঠা েরর ঘােড় িগেয় পেড়।  ী ীমা িযিন সা াৎ জগৎজননী, আদ াশি  মহামায়া, িতিন আবার অবতােরর  ী, তােঁকই 
 বধেব র কত যাতনা স  করেত হেয়েছ। িয  িযিন ঈ েরর স ান তােঁক হেত হল  ুশিব ।  ীরামচ  িযিন পু েষা ম 
ভগবান, তােঁক িকনা  চৗ  বছর জ েল জ েল ঘুের  বড়ােত হল।  সই তুলনায় আমরা িক এমন হলাম  য ঠা েরর কােছ 
 কা   িদন একবার মাথা ঠুেকিছ বেল মেন করিছ ঠা র আমার সব সম া সমাধান কের িদেত বাধ । 
 
 ধেম র   ে   যমন বলা হল িবদ ার   ে ও িঠক একই িজিনষ দরকার। আমরা  কান রকেম  াজুেয়ট হেয়ই 
বিল আমার চাকির চাই।  াজুেয়ট হওয়ার সােথ চাকিরর  কান স ক ই  নই।  াজুেয়ট হেয়  গেল মােন তুিম একটা 
িবদ ােত  যাগ তা অজ ন কের িনেল। তাই বেল চাকির  কন  তামােক িদেত বাধ  থাকেব? চাকির একটা আলাদা ব াপার 
আর িবদ াটাও আলাদা ব াপার। িক  িবদ া যখন  কান ভােব অথ  করী হেয় যায়, যখন আিম  সই িবদ ার ব বহািরক 
 েয়ােগর  ারা অথ   উপাজ ন করেত থাকব তখন  সই িবদ া আমােক  খ  দেব, এই িবদ া এখন অথ  করী িবদ া হেয় 
 গল। িক  মেন রাখেত হেব িবদ ার সােথ অেথ র, টাকা উপাজ েনর  কান স ক   নই। িবদ া পুেরা আলাদা িজিনষ। মাক  
 টােয়ন তারঁ আ জীবনীেত বলেছন, আমােক আমার খাওয়া পড়ার জ , অথ   উপাজ  েনর জ   কান িদন কাজ করেত 
হয়িন। মাক    টােয়ন তাঁর জীবেন  চুর বই িলেখ  গেছন, তার মেধ  সব নামকরা বই আেছ  য েলা িব  সািহেত  িবেশষ 
জায়গা কের িনেয়েছ। িতিন তারপের িলখেছন, বই  লখা আমার হিব,  লােকরা আমার হিবর জ  আমােক টাকা  দয়। 
বািকরা হিবর জ  টাকা খরচ কের।  য  কান মা ষেক তার হিবর জ  টাকা খরচ করেত হয় আর মাক    টােয়েনর হিব 
হল বই  লখা,  লােকরা মাক   টােয়েনর বই িকনেছ তাই বলেছন আমার হিবর জ   লােকরা আমােক টাকা  দয়। যিদ 
কা র বই পড়ার হিব থােক,  স বই পড়েত    করেল  কান িদেক আর িকছুরই  খয়াল থােক না। এখন  লােকরা এেস 
তােক বলেব না  য আপনার এত বই পড়ার হিব িঠক আেছ আপিন এই টাকা েলা িনন।  কান িদনই  কউ এইভােব 
তােক টাকা  দেব না। িক  তার যিদ বই  লখার হিব থােক তাহেল তার বইেয়র জ   লােক তােক টাকা িদে , এইটাই 
হল অথ করী িবদ া। এই কথাই িব র বলেছন  তামার িবদ া যিদ অথ  করী হয় তাহেল  সই িবদ া খুব  খ  দয়। িবদ া 
মা ষেক এমিনেতই  খ  দেব,  তামার  য হিব  স িনেজই  তামােক  খ  দেব িক   সই হিবই যিদ অথ  করী হেয় যায় 
তখন ি  ণ  খ  দেব। িক  হিব  যমন টাকােত  পা িরত হয় না, িঠক  তমিন ধম  ও িবদ া জাগিতক  েখ  পা িরত 
হয় না।  সইজ  আমােদর মুিন ঋিষরা বারবার কের আমােদর িশ া িদেয়  গেছ কখনই ধম  ও িবদ ােক জাগিতক 
চাওয়া-পাওয়ার সে   মশােব না।  
 
 ছয় রকেমর  লাক ছয় রকম  লােকর  থেক িনেজর কাজ আদায় কের বা িনেজর জীিবকার ব ব া কের  নয়। 
ষিড়ে ম ষ    জীব ি  স ে ম া  নাপলভ েত।  চৗ রা ঃ  ম ে  জীব ি  ব াি ধে তষ ু িচি কৎসকাঃ।।  মদ াঃ 
কাম য়াে নষু যজম াে নষু যা জকাঃ। র াজা িব ব দম ােনষু িনত ং মুেখ ষু প ি তাঃ।।৫/৩৩/৯০-৯১। এ েলা পড়েল 
 বাঝা যায় তখনকার িদেন মনীিষরা ব ি  মন আর সমি  মনেক কত গভীর ভােব িব ষণ কের  গেছন।  চার অসাবধান 
 লাক  থেক িনেজর জীিবকা চালায়।   েন বােস যারাই অসাবধান থােক তােদরই পেকটমাররা পেকট কােট।  বেদ র 
জীিবকা চেল  রাগীেদর  থেক। কামী নারীরা কামী পু ষেদর  থেক জীিবকা চালায়। পুেরািহত যজমান  থেক জীিবকা 
চালায়। রাজা ঝগড়ােট  জােদর  থেক অথ    রাজগার কের। আেগকার িদেন রাজারাই উিকেলর কাজটা করত বেল এখােন 
রাজার কথা বলা হে । িক  এখন রাজার বদেল উিকলেক িনেয় আসেত হেব। মা ষরা ঝগড়া িববাদ কের বেলই 
উিকলেদর  পট চেল। ভারেত উ রকাশী একমা   জলা  যখােন  জলাশাসক আেছন িক   কান এসিপ  নই। কারণ এই 
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 জলােত  কান ধরেণর  াইম  তা দেূরর কথা কা র সােথ  কান ঝগড়া িববাদও হয় না।  জলার  য আদালত দ র তার 
উিকলেদর িক ক ণ অব া। একজন উিকল বলেছ কা র যিদ মাথা ফােট আর কা র বািড় হািড় যিদ ভােঙ তেবই 
আমার বািড়েত রা া হেব। মাথা ফােট মােন  কউ যিদ মারামাির কের আর হািড় ভােঙ মােন জিম জায়গা িনেয় িববােদর 
 জের যিদ হািড় আলাদা হয় তখনই এরা উিকেলর  ার  হয় আর তােতই উিকেলর বািড়েত রা া চাপেব। এটাই িব র 
বলেছন ঝগড়ােট  লােকেদর িদেয়ই রাজােদর জীিবকা চেল। যারা িব ান তারা জীিবকা চালায় মুখ েদর  থেক। 
 
 ছয় ধরেণর  লাক তার উপকারীর উপকারেক মেন রােখ না। ষেড়ে ত  বম ে  িনত ং পূেব াপক াির ণ  । 
আচায  ং িশ ি তাঃ িশ া ঃ কৃত দার া  ম াতর  । নার ীং িব গত কামা  কৃতাথ া   ে যাজক  । নাব ং 
িন ীণ  কা ার া আতুর া  ি চ িকৎস ক  ।।৫/৩৩/৯৩-৯৪। িশ া স ণূ   হেয়  গেল িশে র আচােয র  িত কৃত তা থােক 
না। আেগ যােক আিম উপকার কেরিছ  স আমােক মেন রােখ না। িববািহত  ছেল মােক মেন রােখ না। কাম-বাসনার পুিত  
হেয়  গেল প ুষ  ীেক মেন রােখ না। কা র সাহােয র দরকার পেড়েছ আিম সাহায  কের িদলাম পের  স এই সাহােয র 
কথা মেন রাখেব না। নদী পার হেয় যাওয়ার পর নািবেকর  িত কতৃ  থােক না।  গী    হেয়  গেল ডা ােরর  িত 
কৃত  থােক না। এই িজিনষ েলােক আমােদর জীবেন  িতিট পেদ পেদ  মেন চলেত হয়।  কান িশ ক মেন কের আিম 
ছা েদর কত য  িনেয় পিড়েয়িছ আর এখন আমার  কান ছা ই কৃত তা  দখায় না। িশ েকর এটা কখনই আশা করা 
উিচৎ নয়, তুিম িশ া িদেয়ছ ব    ঐখােনই  শষ। মা  ছেলেক কত ক  কের বড় কেরেছ। িবেয়র পর ঐ বড় করাটা 
ওখােনই  শষ হেয়  গল, িকছ ু ত াশার  কান   ই  নই।  কান নারী যখন পু ষেক  খ  দয়,  সটা ওখােনই সমা  হেয় 
যায়, যিদ মেন কের আিম পু ষেক কত  খ িদেয়িছ ভাবাটাই বথৃা, এটাই িনয়ম।  নৗকা কের  য মািঝ পার কের িদল 
মািঝর সােথ স ক  নদীর পােরই  শষ।  রাগীর  রাগ িনরাময় করাই ডা ােরর কাজ,    হেয় যাওয়ার পর  রাগী কখন 
এেস ডা ারেক কৃত তা জানােব এই আশা িনেয় ডা ােরর কখনই অেপ া করা উিচত নয়। 
 
 ছয় ধরেণর মা ষ সব সময় স   থােক। ঈষু ঘৃ ণ ী  স  ঃ   াধে না িনত শ ি তঃ। পর ভােগ াপজীব ী চ 
ষেড়েত িনত  ঃিখতাঃ।।৫/৩৩/৯৬।  য অপরেক িহংসা কের,  য অপরেক ঘৃণা কের, যার মেধ   কান িকছুেতই স ি  
 নই। আচায   শ র এক জায়গায় সে ােষর সং া িদে ন – সমাজ  য  ভােগর  ীকৃিত িদেয়  রেখেছ  সই  ভাগ যখন 
কম ফলা সাের িনেজ  থেকই আেস  সই  ভােগ স   থাকাই সে াষ। যারা চাকির করেছ তারা সবাই একটা িনিদ    
পিরমাণ মাইেন পাে ,  কউ দশ হাজার পাে  আবার  কউ প াশ হাজার টাকা মাইেন পাে । সমাজ  ীকৃিত িদেয় 
 রেখেছ  য আিম ইে  করেল সাইেকল রাখেত পাির, ইে  করেল  মাটর সাইেকলও রাখেত পাির আবার ইে  করেল 
গািড়ও রাখেত পাির। আিম আমার কম া সাের  য পিরমাণ অথ   পাি   সই অেথ  র সে  সাম    রেখ এখন যিদ আমার 
সাইেকল রাখার  মতা থােক তাহেল সাইেকলই িকনব আর তােতই স   থাকব, যিদ  মাটর সাইেকল  কনার  মতা 
থােক তাহেল  মাটর সাইেকেলই স   থাকব। িক  যার  মাটর সাইেকল আেছ  স যিদ ভােব আমােক একটা গািড় 
িকনেত হেব, দরকার হেল আিম  লান  নব,   িডট কাড  ব বহার করব, তাহেল বুঝেত হেব তার সে াষ ভাব  নই,  স 
িক  এবার িবপেদ পেড় যােব। অ  িদেক আিম  চুর টাকা আয় কির, আমার ইে  হল আিম  নাংরা প ীেত যাব, 
 সখােন খুব কের মদ খােবা আর ফুিত  করব। সমাজ িক  এখােন এ েলা করার  ীকিৃত  দয় না।  থেম সামািজক 
 ীকিৃত থাকেব, ি তীয়  যটা িনেজ  থেক আসেছ তার বাইের  কান িকছ ু ভাগ করা যােব না,   িডট কাড  থাকা মােনই 
আিম আমার  মতার বাইের চেল যাি ,  মতার বাইের যাওয়া মােনই অসে াষ। যার মেধ  অসে াষ  স  কান িদন  খী 
হয় না। এরপর হল যারা   াধী তারা িকছুেতই  েখ থাকেত পােরনা। আর িনত  সি  , সব সময় অপরেক সে হ কের 
যাে , সে হ বািতক    লাক কখন  েখ থাকেত পােরনা।  শষ হল পরভােগ াপজীিব, অপেরর ভােগ র উপর ভরসা 
কের  য  বঁেচ আেছ  স কখন  খী হয় না। এই ছয় ধরেণর  লাক সব সময়  খী থােক।  
 
  য রাজা বা  মতাবান  লাক তােক সাতিট  দাষ ত াগ করেত হয় ি ে য় াহ া মৃগ য়া পানং ব া  পা    
প ম  । ম হ  দ পা  ম থ দূ ষণ ে মব চ ।।৫/৩৩/৯৮। নারী িবষয়ক আসি , জুয়া  খলা, িশকার করা, পানাস  
হওয়া, কেঠার বচন, কেঠার দ   দওয়া আর অেথ  র    েয়াগ। এত ণ ছয় ছয় কের বেল  গেলন তারপর সাত সাত 
এইভােব  বেড় যাে । আেট এেস বলেছন মা েষর আটিট  ণ থাকেল খ ািত বৃি  হয় অে ৗ  ণাঃ প ুষং দীপয় ি  
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  া চ সত   দম ঃ  ত । পর া ম াব ভ ািষত া চ দানং য থাশ ি  কৃত তা চ। ।৫/৩৩/১০৫। বুি , 
 িলনতা মােন উ বংশ, যিদ উ বংশ না হেয় থােক তাহেল িনেজেক উ ত কের বংশটােক উ  করেত হয়। এরপর 
বলেছন দম অথ  াৎ ইি য় িন হ, শা   ান, শা  জানা থাকেল খ ািত বােড়। পরা ম থাকেল খ ািত বােড়, গৃহ েদর 
পরা ম রাখেতই হয়। অ ভাষী, কথা কম বলা, যথা শি  দান, যতটা সামথ    ততটা দান করেল খ ািত বােড়। আর 
 শেষ কৃত তা,  য আমার ভােলা কেরেছ তার  িত ক ৃত তা রাখেল খ ািত হয়। এর আেগ বলা হল ছয় ধরেণর  লাক 
উপকারীেক মেন রােখ না আর এই   ােক বলেলন  য কৃত  তার খ ািত হয়। ঐ ছয়িট অব ায় িশ েকর কােছ িশ া 
 পেয়েছ িক  িশ েকর  িত কতৃ  নয়,  ছেলেক মা লালন পালন কের বড় কেরেছ  ছেল মার  িত কৃত  নয়, সাধারণ 
অব ায় মা ষ এই রকমই কের, এখােন কতৃ  থাকার ফলটাই বলা হে , কৃত  হেল খ ািত বাড়ায়। আিম িশ েকর 
কােছ িশ া  পেয় কম ে ে  আিম অেনক উ  অব ায় চেল  গিছ িক  িশ কেক এখনও মেন  রেখ স ান কের যাি । 
আিম িবেয় কেরিছ, িবেয় করার পরও মােয়র সব রকম  সবা কের যাি ,  য আমােক  খ বধ ন কেরেছ তােক মেন 
 রেখিছ, এই েলাই আমােক খ ািতর িশখের িনেয় যােব। ক ৃত তার সে  আরও সাতিট  েণর কথা বলা হল  য  ণ িল 
মা েষর খ ািত বিৃ  কের। 
 
 এরপর দশ িনেয় বলেছন। দশ রকেমর  লাক ধেম র ত  জানেত পােরনা দশ ধম ং ন জানি  ধৃতরা ! 
িনে বাধ তা  । ম ঃ  ম  উ  ঃ  া ঃ  ুে া ব ুভুি তঃ।।  র ম াণ  ল ু  ভ ীতঃ ক াম ী চ  ত দশ। 
ত াে দে তষু সে ব ষু ন  সে জ ত পি তঃ। ।৫/৩৩/১০৮-১০৯।  থম যারা ম , ম  মােন  নশােখারেদর মেনর অব া 
 য রকম হয়। ম   ধ ু  নশােখারেদর  বাঝাে  না,  য  কান িকছুেত ম ,  কউ  খলাধলূা িনেয় ম  হেয় আেছ,  কউ 
নারীেত ম , এইসব  লাক  কান িদন ধেম র ত  জানেত পােরনা। ি তীয়  য  ম , মন যার সব সময় চ ল হেয় আেছ, 
মেনর চ লতার দ ণ মন সব সময়ই অসাবধান। তৃতীয় উ  , যারা পাগল, মাথার িঠক  নই। ম ,  ম  ও উ   এরা 
কখনই ধম  কথা  নেত চায় না। চতুথ    া , শরীর যখন খুব  া  থােক, অেনক কাজকম  কের পির া  হেয়  গেছ তখন 
ধম  কথা িনেত পারেব না। প ম  ু , মনটা  রেগ রেয়েছ, ধম  কথা  নেত যাবার সময় বােস  ােম যিদ কা র সােথ 
ঝগড়া হয় তাহেল  সিদন আর ধম  কথা  নেত ইে  হেব না। ষ  বুভু ঃ, মােন  ুধাত ,  পেট যিদ িখেদ থােক ধম   কথা 
কােন যােব না, ঠা র তাই বলেছন খািল  পেট ধম  হয় না। স ম  রমাণ,  য তাড়া েড়া কের। অ ম, লু ,  লাভী মা ষ 
ধেম র কথা  নেত পােরনা। নবম ভীত, যারা ভয়াত ,  কান কারেণ খুব ভেয় আেছ তােক ধম   কথা বলেল তার কােন যােব 
না। আর  শষ হে  কামী,  কান িজিনেষর  িত যিদ খুব কাম ভাব থােক  স ধম  কথা িনেত পােরনা। এই দশ রকেমর 
 লাক ধম  ত  জানেত পােরনা।  সইজ  বলা হয় ধম  ত  সবার জ  নয়। 
 
 এবাের বলেছন     পু ষ কারা। ন  বর ম ু ীপ য়িত  শ া ং ন দপ ম াে র াহ িত না ে ম িত। ন 
 গ  ে তাহ ীিত কে র াত ক ায  ং তমায   শীলং পরম া র ায  াঃ।।৫/৩৩/১১৯।  থম যারা পুরেনা িববাদেক তুলেত  দয় 
না। একজেনর সােথ অেনক িদেনর একটা পুরেনা ঝগড়া আেছ,  সটা এখন শা  হেয়  গেছ, িযিন     পু ষ িতিন  সই 
ঝগড়ােক নতুন কের তুেল আেনন না। আমােদর জীবেন কত  লােকর সােথই কত রকেমর অশাি  হয় িক  একটা অব ার 
পর  সই অশাি েক লাইন  টেন িদেত হয়।  কননা মা েষর সে  স ক    িতিনয়ত পাে  যাে ,  সটা ভােলা  হাক ম ই 
 হাক, নতুন কের  সই অশাি  িববাদেক তুলেত  নই।     পু ষ িনেজর ব াপাের কখন গব  কেরনা। িক  তার  থেকও 
 বশী ন া েম িত,     পু ষ হীনভাব  দশ ন কেরন না। হীন ভাব  দখােনা হল, কা র সে  যখন  কান িকছ ুিনেয় িববাদ 
বা কথা কাটাকািট হয় তখন অিভমান কের বলেত থােক ‘ াঁ, আিম  তা মুখ , আিম িনক ৃ, আিম পাপী তাই এত কথা 
আমােক বলেত পারেলন’। হীন ভাব বা দীন ভাব মেনর মেধ  িনেয় আসাটা অত   খারাপ। যারা বেল আমার িক  সই 
ভাগ  আেছ, আমার িক  সই িবদ া আেছ, এই ধরেণর কথা যারা বেল বুঝেত হেব এর  ভতের শি র অভাব আেছ।     
পু ষ যারা, তারা িবপেদ পড়েলও কখন ভুল কাজ কের না।  যমন  মেয়র িবেয় হে  না, এখন যাও বা একটা জায়গায় 
িবেয়র কথাবাত া পাকা হেয়  গেছ িক   চুর পণ চাইেছ। তখন  মেয়র বাবা ঘুষ িনেত    কের। িকছু িদন আেগ 
আেমিরকার িনউজ  পপাের ভারেতর একটা খবর  বিরেয়িছল। উ র েদেশর  কান এক  জলার   ট ব াে র ম ােনজার 
বদল হেয়েছ। নতুন ম ােনজার এেস  ং  ম খুেল  দখেত চাইেলন কত ক াশ আেছ। ব াে র ক াশ বুেক  দখাে  ব াে  
এক  কািট টাকা  ং  েম রাখা আেছ। িক   ং  ম খুেল  দখেছ িকছুই  নই, কেয়কিট মািটর  েড়া  ধ ুরাখা আেছ। 
বলেছ উঁই  পাকা নািক সব টাকা  খেয় িনেয়েছ। এক  কািট টাকার একটা টুকেরা পয    নই। ব া  ম ােনজার সে  সে  
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পুিলেশ খবর িদেয়েছ। আমরা মেন কির মা ষ  লােভ পেড় ঘুষ  নয় িক   বশীর ভাগ সময় মা ষ িবপেদ পেড় ঘষু  নয়। 
 মেয়র িবেয় িদেত হেব িক  পেণর টাকা  জাগাড় হে  না বেল িবেয় িদেত পারেছ না। িহ ী  বে   তা  চুর টাকার 
পণ িদেত হয়,  িড় লাখ পঁিচশ লাখ িদেয়    হয়। অত টাকা  কাথা  থেক  দেব তখন বাধ  হেয় ঘষু িনেত হয়। যােদর 
 থেক ঘষু িনেয়েছ তারা আবার অ  জায়গায় ঘষু িনে  এইভােব  শেষ গরীব  লােকেদর ভুগেত হয়। এখােন তাই 
বলেছন িবপেদ পড়েলও তারা কখন ভুল কাজ কের না।  
 
 সব  থেক     নীিত িক? সৈমিব বা হং   ে ত ি হৈনঃ সৈম ঃ সখ ং ব বহ ার ং ক থ া ।  ৈণিব িশ াং  
পুে র া দধািত িবপ ি ত   নয়াঃ  নীত াঃ ।।৩৫/৩৩/১২৪। িববাহ, িম তা, স ক  ও কথাবাত া এই চারেট সমােন 
সমােন করাটাই     নীিত। যখন িকছু  শখার থােক তখন আমােক একজন     পু েষর কােছ িগেয়ই িশখেত হয়,  সটা 
আলাদা ব াপার। িক  যখন কথাবাত  া বলা হেব তখন সমােন সমােন বলেত হয়।  কান সামািজক অ  ােন,  যমন 
মািলেকর  মেয়র িবেয়র অ  ােন আমােকও িনম ণ করা হেয়েছ, িব রনীিত অ যায়ী িক  আমার কখনই ঐ অ  ােন 
যাওয়া উিচৎ হেব না, কারণ ঐ  াচুেয র মাঝখােন িনেজেক  বমানান লাগেব আর এেত আমারও   ঠা  বাধ হেব। 
 সইজ   কান ভােব এই ধরেণর সামািজক অ  ানেক কায়দা কের এিড়েয়  যেত হয়।  ধ ুএই সামািজক অ  ােনর 
কথাই বলা হে  না, এই চারেট িজিনষ সমােন সমােন না হেল কখন করেত  নই, িববাহ, ব ু , স ক  ও কথাবাত া। 
িব র বলেছন  তামার  থেক যারা নীচ ুও হীন পু ষ তােদর সােথও এই চারেট িজিনষ করেব না। যারা  তামার  থেক 
 বশী স  েণর অিধকারী তােদরেক সব সময়  তামার সামেন রাখেব আর  চ া করেব তােদর  থেক িকছ ু িশেখ িনেত। 
িক   সখােনও সমান সমান হেব না, তারা আবার  তামার সােথ কথাবাত া বলেত চাইেব না। তখন তােদর     েপ 
তােদর স ান িদেয় সামেন রাখেব। আমােকও  তা বড় হেত হেব! তাই আমার  থেক যারা     পু ষ তােদরেক আমার 
সামেন রাখেত হেব। এই নীিতটাই     নীিত।  
 
 এবার ল াশীলেদর িনেয় বলেছন। এখােন ল া মােন, একটা ভুল কাজ কের  ফললাম তখন  সই ভুল কােজর 
জ  আমার একটা   ঠা  বাধ হে ,   া ভােবর জ  আিম ল ায় মের যাি । নারীর আভূষণই হল  ী, ল া আর  ী 
একই অেথ   ব বহার করা হয়। িনেজর মুখ আর শরীেরর অ  সবাইেক  দিখেয়  বড়াে , সবার সামেন চটাং চটাং কথা 
বলেছ, এেত  মেয়েদর ল া ভাবটা চেল যায়। আধুিনক  জে   মেয়েদর যা সাজ- পাষাক, আদব কায়দা এেত  বাঝাই 
যাে  তােদর  ীটা হািরেয়  গেছ। এখােন অব   মেয়েদর কথা বলা হে  না, পু েষর কথা বলা হে । পু েষর মেধ  
যখন ল ার অভাব থােক তখন অেনক িকছুই তার নাশ হেয় যায়।  যমন একজন  া েণর মেধ  যিদ ল ার ভাব থােক 
তখন  স মেদর  দাকােন িগেয় মাতলােমা করেত পারেব না, িকংবা নাচ গান  হ ে াড় করেব না। এই ধরেণর কাজ 
করার আেগ  স ভাবেব  কউ  দেখ িনেল িক হেব, সবাই ছ া ছ া করেব। বা ারা যখন  কান অ ায় কের তখন চািরিদেক 
তািকেয়  দেখ  কউ তােক  দখেছ িকনা, কারণ তার ল ার ভাব আেছ। বড় হেত হেত ল া ভয়টা  কেট  যেত থােক, 
তখনই  স িবনােশর িদেক এিগেয় যায়। িব র বলেছন য আ নাপ প েত ভৃশং নর ঃ স সব েলাক    ভ বত ুে ত। 
অন ে তজাঃ  ম নাঃ সম া িহ তঃ স  তজস া সূয   ইব াব ভাস ে ত। ।৫/৩৩/১২৮। মা ষ যখন ল াশীল হয় তখন তােক 
    বেল মেন করা হয়। মেনর মেধ  যিদ ল া ভাব থােক তাহেল িতনেট িজিনষ হয় –  দয়    হেয় যায়,  তজ অন  
 েণ  বেড় যায় আর একা তা লাভ কের। যখনই মা ষ িনল   হেয়  কান কাজ কের তখন তার একা তা ন  হেয় যায়, 
 দেয়র  ি টা চেল যায় আর  তজটাও হািরেয় যায়। 
 
 অপ ু  াৎ  লপে তা বালা  পির জি তঃ। সব তঃ স ার মাদ দ া দ ভ  ইব কা ন  ।।৫/৩৪/৩৩। 
অেনক সময় পাগল, বা ারা িনরথ  ক ব   ব   কের যাে , িক  এেদর  থেকও সার কথা  হণ করেত হয়। যারা িবদ া 
অজ ন করেত চায়, জীবেন অেনক িকছু িশখেত চায় তার সব িকছু  থেকই িশ া িনেত  চ া কের। আমরা মেন কির ওেতা 
পাগল ওর কথা িক  নেবা, ওেতা বা া ও আর িক বলেব। িক  না, তােদর কথাও  নেত হয়, ঐ অনথ  ক কথা বলার 
মেধ ও এরা অেনক মূল বান কােজর কথা বেল  দয়,  সইজ  তােদর কথাও  নেত হয়। গ ে ন গা বঃ প ি   বৈ দঃ 
 া ণ াঃ। চাৈর প ি  র াজ ানসচ ভু ািম তে র জনাঃ।।৫/৩৪/৩৫। সাধারণ মা ষ  চাখ িদেয়  দেখ, প  গ   ারা 
 দেখ,  া ণ  বদ িদেয়  দেখ, রাজা   চরেদর  ারা  দেখ। এখােন বলেত চাইেছন, সাধারণ মা ষ ইি েয়র  ারা ব েক 
জানেত পাের, প রা গ  িদেয় ব টা িক বুেঝ  নয়, আর রাজা িযিন িতিন সব িকছু জানেত পােরন তার িনজ  
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 গােয় ােদর  ারা। িক   া ণ যাঁরা তাঁরা  বেদর মাধ েমই সব িকছুেক জানেত পােরন।  া েণর কাজ হল িনেজেক  ধ ু
ঈ েরর ব াপাের,  ে র ব াপাের,  ােনর ব াপাের, ভি র ব াপাের পিরব া  রাখা।  া ণ এ েলা িক িদেয়  দখেব? 
 চাখ িদেয়  দখা যােব না, গ   েকও বলেত পারেব না। যুি বাদীরা বেল ভগবান বেল যিদ  কউ থােকন তাহেল 
আমােক  চাখ িদেয়  দখান  হাক? তােক  ক  দখােব  চাখ িদেয়? তাহেল ভগবানেক  কাথা িদেয়  দখব?  বদ  থেক। 
ইি য় িদেয়, তক   িদেয় ভগবােনর কথা,  ে র কথা জানা যায় না, জানা যায় একমা   বদ  থেক।  বদ যিদ আমরা 
মািন, শাে  যিদ িব াস কির তেবই এই সব কথা আমরা মানব। আর  বদ যিদ আমরা না মািন তাহেল এই কথা েলা 
আমােদর জ  নয়। একজন স  াসীেক যিদ িজে স করা হয় ‘আপিন ঠা রেক িব াস কেরন’? স  াসী বলেব ‘ া ঁআিম 
িব াস কির’। ‘ কন িব াস কেরন’? ‘কারণ আিম কথামতৃেক িব াস কির। এর বাইের আর অ   কান কারণ  নই। 
কথামতৃ যিদ িমথ া হয় তাহেল আমার জীবনটাও িমথ া’। একজন স  াসীেক যখন ধেম র ব াপাের, অধ া  ব াপাের  কান 
কথা বলেত হয় তখন িতিন বলেবন কথামৃেত এই রকম আেছ। স  াসী কথামৃত ছাড়া আর িকছ ুজােনন না, কথামতৃই 
তারঁ কােছ  বদ।  সইজ  বলেছন সাধারণ মা ষ  দেখ  চাখ িদেয়, প   দেখ গ  িদেয়, রাজা  দেখ  গােয় া িদেয় িক  
 া ণ  দেখ  বদ িদেয়। তাই  া েণর  বদ অধ য়ণ খুব জ রী। জীবেনর উ তেমা ত  িল  বদ ছাড়া জানা যায় না। 
স  াসীেদর  কন গীতা পড়েত হয়? কারণ গীতা  বেদর সার। আমরা  য এখােন উপিনষদ, গীতা অধ য়ণ করেত আসিছ, 
 কন আসিছ? কারণ মহাভারত বলেছ যিদ আধ াি ক ব াপার জানেত চাও তাহেল  বদ  থেকই জানেত পারেব,  বদ 
িদেয়ই  া ণরা তাই  দেখন।  
 
 বলেছন সে ত ন র  ে ত ধে ম া ি বদ া  যাে গন র   ে ত। ম ৃজয়া র   ে ত  পং  লং বৃে ন 
র   ে ত।।৫/৩৪/৪০। ধেম র র া হয় সত  কথা িদেয়। সত  যিদ না হয় তাহেল ধেম র র া হেব না। িব দ া  যা েগন 
র   ে ত,  য  কান িবদ া িবেশষ কের অধ া  িবদ া  যাগ অ শীলেনর  ারা রি ত হয় অথ  াৎ  যাগশি  থাকেলই িবদ ােক 
ধের রাখেত পারা যােব,  যাগশি  না থাকেল িবদ া হািরেয় যায়। মৃজ য়া র   েত  পং আেগকার িদেন সাবান িছল না 
বেল  ােনর সময় শরীের মািট  মেখ  ান করত। এই মািট অেনক রকেমর হত, গ ামািট, মূলতািন মািট, বলা হয় 
মুলতািন মািট মাখেল নািক ফস  া হয়। যখন  ানািদ করা হয় তখন এইসব মািট  ারা  েপর র া হয়। আর  লং বৃে ন 
র   ে ত,  েলর র া হয় সদাচার  থেক, সদাচার না থাকেল বংেশর  নামটা ধীের ধীের ন  হেয় কল   চেপ যায়। 
 
 িব র বলেছন গ িতর া বতাং স ঃ স  এব সত াং গ ি তঃ। অসতা  গ িতঃ সে  া ন  স ঃ স তাং 
গিতঃ।।৫/৩৪/৪৭। মন ী, মনীিষ, যাঁরা স ন তােঁদর গিত হল সাধুরা, মােন মন ীেদর সহায়তা কেরন স  পু ষরা। 
আর সাধুেদর গিত  ক? সাধুরাই। যারা অসৎ  লাক তােদরও গিত সাধুরাই। তাই সাধুরা িতন ধরেণর মা ষেক আ য়  দন 
– সৎ পু ষ, অসৎ পু ষ আর মনীিষ। িক     পু ষরা কখনই সাধুপু ষেক আ য়  দয় না। সাধুেদর কােছ আনােগানা 
করেছ বেল  সও সৎ  লাক নয়, কারণ এখােন বলেছন সাধুেদর কােছ মনীিষরাও আেসন আবার অসৎ পু ষ,    
 লােকরাও আেস। 
 
 চারেট িজিনষ  থেক চার ধরণ  লােকর বল হয়। িহ ংসা বলমস াধুনাং র া  াং দ িব িধব ল  ।   ষা ত ুবলং 
 ীণ াং  ম া  ণবত াং বল  ।।৫/৩৪/৭৬।    পু েষর বল িহংসা, এই িহংসা মােন িহং েট না, আঘাত করার অেথ   
বলা হে । রাজার  য বল  সটা হল তার দ  দান  েয়াগ করার  মতাবল। নারীর বল   ষা বা  সবা, নারী  য কাউেক 
জয় কের  সটা  সবা িদেয়ই কের।  মা ং  ণ বতা ং বলং, যারা  ণী পু ষ তােদর শি  হল  মা। আবার অ  ধরেণর 
 সে ও বলেছন,  দবতারা যখন কাউেক পরািজত করেত চাইেছন বা তার িবনাশ চাইেছন তখন আেগ তার বুি টােক 
খারাপ কের  দন। বুি  খারাপ হেল তখন নীচ কেম র িদেক তার মনটা চেল যায়। নীচ কম   করেত করেত  স িবনােশর 
িদেক চেল যায়। ন  দব া দ ম াদ ায় র ি  প পালবৎ। যং ত ু র ি তুি ম ি  বু  া স ংেয াজয়ি  
ত  । ।৫/৩৫/৪২।  গায়ালারা  যমন ডা া  মের গ  েলােক িঠক রােখ  দবতারা ঐভােব মা ষেক সাহায  কের না। 
 দবতারা যােক ভােলা করেত চান তােক সৎ বুি  িদেয়  দন।  যমন  যমন মা ষ  ভ কােজ বা ভােলার িদেক মন িদেত 
থােক  তমন  তমন তার অিভ  িসি  হেত থােক।  ননং ছ া ং িস বৃিজনাতার য়ি  ম ায়া িবন ং ম ায় য়া বত মান  । 
নীড়ং শ  া ইব জ াতপ া  াংে নং  জহত  কােল।।৫/৩৫/৪৪। যারা কপটতা ও ছলচাতুির কের তারা যতই 
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 বদ অধ য়ণ ক ক না  কন, আপদ িবপদ এেল পািখর ছানার ডানা গজােল  স  যমন নীড়  ছেড় উেড় চেল যায়  সই 
রকম তার সব িবদ া উেড়  বিরেয় যায়।  সইজ  কপট আচরণ করেত  নই।  ীম   লাৎ  ভব িত  াগ  ভ াৎ 
স ব  ে ত। দা  া ু   ে ত মলূং স ংযম াৎ  িত িত িত। ।৫/৩৫/৫৪।  ভ কম  করেল ল ী জ   হণ কেরন, 
মােন আিথ  ক সমিৃ  হয়।  াগ  ভ া ৎ স ব  েত, যখন কথাবাত ার মেধ  চাতুিরতা থােক তখন ঐ ল ীই বড় হেত থােক। 
দ া  া ু   েত মলূং, যখন দ  মােন কেম   শলতা ও পারদিশ তা হয় তখন ল ী  শকড় ছড়ায়। আর সংযম যিদ থােক 
তখন ল ী িচর ায়ী হেয় বেস যােবন। বািড়েত যিদ ধন স েদর সমৃি  করেত হয় তাহেল চারেট িজিনষ করেত হেব। 
 থেম  ভ কম  করা    করেত হেব,  ভ কম  করেত থাকেল  সই বািড়েত ল ী জ   নেবন। ইনেফািসেসর নারায়ণ 
মুিত র িঠক এই রকম কািহনী, িতিন আইআইিট কানপুের পড়েতন, িকভােব তার মেধ  একটা আদশ  মাথার মেধ  এেস 
িগেয়িছল, িকভােব ক  ুটাের  গেলন,  ভ কম  কের তারঁ ল ী জ  িনল।  গলভতা, কথার মেধ  চাতুয  থাকেব, নারায়ণ 
মুিত েক কতবার তার িবেরািধরা অ ায় ভােব িকেন  নবার  চ া কেরিছল িক  মুিত  িনেজর বুি র সাহােয  আর কথাবাত ার 
মেধ  চাতুয  তা ও নানা রকেমর ব বসািয়ক  লনেদেনর কথা বেল কািটেয় িদেয়িছেলন। এই  গলভতা যিদ থােক তখন 
ল ী বাড়েত    কের। আর কােজ কেম  যিদ দ তা থােক,  চৗখস যিদ হয় তখন ল ী  ধ ুবাড়েতই থাকেব না, এবার 
ল ী  শকড়  গেড়  নয়। এর উপর সংযম যিদ থােক তখন ল ী এবার জাঁিকেয় বেস যােব আর ওখান  থেক নড়েব না। 
 
 পূে ব  বয় িস তৎ  য  া    যন বৃ ঃ  খং বে স ৎ। যাব ীব  তৎ  য  া    যন  ত   খং 
বেস ৎ।।৫/৩৫/৭১। জীবেনর  থম অব ায়, অথ  াৎ বয়স থাকেত থাকেত আর শরীেরর  জার থাকেত থাকেত এমন কাজ 
করেব যােত বৃ  অব ায়  েখ থাকেত পারেব। আর সারা জীবন এমন কাজ কের যােব  যটা মৃতু র পেরও  খ িদেত 
থাকেব। এর মূল অথ   আেছ যখন কম  মতা থাকেব,  যৗবন থাকেত থাকেত এমন অথ   ও কাম স য় কের  নেব যােত 
বৃ  বয়েস  কান ঝােমলায় না পড়েত হয়। বৃ  বয়েস  েত করই নানান অ িবধা হেবই হেব,  সইজ  আেগ থাকেতই 
অথ   স য় এমন ভােব কের রাখেত হেব  য অথ   সং ােনর  কান অ িবধা না হয়। সারা জীবন ভােলা কাজ,  ভ কাজ 
কের  যেত হেব, এই কাজই মৃতু র পর মা ষেক  খ  দেব। এইভােব  চুর নীিতর কথা িব র বেল যাে ন, সব কথা 
আেলাচনা স ব নয় িক  এইট ু আেলাচনােত একটা ধারণা করা  গল এনারা জীবন ও জগৎেক িকভােব  দখেতন। এই 
  িত  িল হেয় িগেয় মন যখন পির ার হেয় যায়, কাজকম   েলা যখন সিঠক ভােব করা হয় তারপরই মা ষ িঠক িঠক 
ধম  ও অধ াে র িদেক এেগােত স ম হয়। এ েলা হল লে  র িদেক এেগাবার   িত। 
  
সন ৎ জা ত ীয় সং বা দ 
  িব র নীিত জাগিতক ব াপার েলার উপর আধািরত, জীবন িকভােব চালােত হেব, একটা মা ষ িকভােব তার 
মানব জীবনেক সাথ  ক করেত পাের তার িব ািরত িদক িলেক িনেয় িব র নীিতেত আেলাকপাত করা হেয়েছ। এরপর 
মহাভারেতর একিট খুব    পণূ  অধ ায় আসেছ। এই অধ ােয়র নাম সনৎ জাতীয় সংবাদ। দশ েনর িদক  থেক গীতার 
পেরই সনৎ জাতীয় সংবােদর  ান। িক  যারা  ঘার অৈ তবাদী তােদর কােছ সনৎ জাতীয় সংবােদর  ান গীতারও 
উপের। যাই বলা  হাক না  কন গীতা হল পূণ   দশ ন শা ,  সই িদক িদেয় সনৎ জাতীয় সংবাদ একা ী শা , একা ী 
মােন একটা িবষয়েকই িনেয় এিগেয়  গেছ।  
 
 সনৎ জাতীয় সংবাদ আেলাচনা    করার আেগ একটা  ছা  ভূিমকা  দওয়া উিচৎ।   ােক যখন ভগবান সিৃ  
করার আেদশ িদেয়েছন তখন   া িকভােব িতিন সিৃ  করেবন িঠক করার জ  ধ ােন বেস  গেলন। হাজার বছর ধ ান 
করার পর িতিন আেদশ  পেলন এর আেগর কে   যভােব সিৃ  হেয়িছল িঠক  সইভােবই সিৃ  হেব। িহ  পর রায় নতুন 
ভােব িকছু সিৃ  হয় না, আেগর কে   যমনিট িছল িঠক  তমনিটই এই কে ও হেব। এই ধারণাই িহ  পর রােত চেল 
আসেছ।  দখা যায়  য স দায় তােদর পর রােক র া কের চেল  সই স দায়ই যুগ যুগ ধের িটেক থােক, যারা 
পর রােক ধের রাখেত পােরনা তারা হািরেয় যায়। এই ঘটনা ঐিতহািসক ভােব  মািণত, এখােন আমার আপনার মেতর 
 কান ব াপার  নই।   া যখন  দখেলন এর আেগর কে  যা িছল  সটাই সৃি  করেত হেব,   াও তাই  হাক বেল সৃি  
করেত  ব ৃ  হেলন। এতিদন জপ-ধ ান কের   ার শরীর মন এেকবাের    স  হেয় িগেয়েছ।  থেম   া িনেজর মন 
 থেক সিৃ  করেত    করেলন।   া মন  থেক  থম সিৃ  করেলন চারেজান  মারেক। এই চার  মােরর নাম সনক, 
সন ন, সনাতন ও সনৎ মার।   ার    মন  থেক  থম স ৃ বেল এনারা এত    স  মন িনেয় জ  িনেয়েছন যার 



27 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

ফেল এঁেদর কা র  ভতর সাংসািরকতার  কান রকম ছাপ িছল না। বাবা-মার পেূণ  স ান ভােলা হয়, বাবা-মােয়র পূণ  
যিদ না থােক স ান  গালেমেল হয়। ভাগবেত এটাই আরও িব তৃ ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।  
 
 এই চারেজান  মার জ  িনেতই  কৗিপন পেড় আর কম ুলু হােত িনেয় তপ ায়  বিরেয়  গেলন। জগেতর  কান 
িকছুেতই ওনােদর  কান আ হ  নই।   া  দখেলন হাজার বছর তপ া কের  থম সিৃ টাই বৃথা হেয়  গল। যাঁেদর সিৃ  
করলাম তারঁা ঈ র িচ া করার জ  তপ ায় চেল  গেলন। তার ফেল স ৃি টা থমেক  গল।   া তখন আবার তপ ায় 
বেস  গেলন। ইিতমেধ    ার স  ণও আে  আে  কমেত    কেরেছ। এরপর এই স  ঋিষেদর সিৃ  হল।   া 
 দখেলন এভােব কেয়ক হাজার বছর ধের ধ ান করার পর মন  থেক সিৃ  করার  ি য়াটা অেনক দীঘ কালীন, সিৃ র 
গিতও অেনক  থ হেয় যাে । এভােব  তা হেব না। এবার িতিন অ  প িত অবল ন কের িনেজেক পু ষ নারীেত 
িবভ  কের িদেলন।  সই  থেক পু ষ ও নারীর সংেযাগ  থেক সিৃ র  ি য়া  ত গিতেত এিগেয় চলল।  
 
 এই চারেজান  মার সনক, সন ন, সনাতন ও সনৎ মাররা  ান, িবেবক,  বরাগ , ভি েত এেকবাের পিরপূণ  । 
   স  অব ােত তাঁরা সদা সব দা  িতি ত, এখান  থেক এনােদর মন কখনই িবচু ত হয় না। আমােদর আধ াি ক 
শাে র ইিতহােস  কাথাও এতটু  বণ  না  নই  য এনারা    স  অব া  থেক কখন এক চুলও নেড় িগেয়িছেলন। এই চার 
 মােরর  বিশ   হল এনারা পুেরাপুির িন  ণ িনরাকােরর সাধনায় রত অ  িদেক আবার ভগবান িব ুরও ভ ।  পৗরািনক 
কািহনীেত আেছ এনারা চারেজান এক সে  একবার  ব ে  ভগবান িব ুর সে   দখা করেত যাি েলন। এই চার ভাই 
সব সময় একই সে  চলােফরা কেরন। ভগবান িব ুর সে  যখন  দখা করেত  গেছন  সই সময় িব  ুতাঁর কে  িব াম 
করিছেলন। চার ভাইেক আসেত  দেখই ভগবান িব ুর  ারপাল জয় িবজয় পথ  রাধ কেরেছন। জয় িবজেয়র ব বহারটা 
ভােলা িছল না বেল এনারা অস   হেয়  গেলন। চার ভাই বলেলন ‘এিক!  তামরা অ রেদর মত আচরণ করছ! যাও 
 তামরা রা স হেয় জ  নাও’। বলা হয় জয় িবজয়ই পের রাবণ,   কণ  ািদ হেয় জ  িনেয়িছল। এই চার  মােরর রাগ 
  ষ বেল িকছ ুিছল না, সব সময়ই ঈ র  ােন  িতি ত।  
 
 এখন িব র আর ধতৃরা  বেস আেছন। িব রনীিত ধতৃরা েক বলা হেয়  গেছ। িক  তবু ধতৃরাে র ঘুম আসেছ 
না, কারণ  িতিনয়ত খবর আসেছ যুে র   িতেত   প ই  জার কদেম এিগেয় চেলেছ। তখন িব র মেন মেন 
সনৎ মারেক  াথ  না করেলন। সনৎ মােরর আেরকিট নাম সনৎ জাত। িব র  াথ  না করেতই সনৎ জাত এেস হািজর 
হেয়  গেলন ধতৃরা েক িকছ ুধেম র উপেদশ  দবার জ । এত বড় ঋিষ এেসেছন, ধতৃরা  অত     ার সে  আপ ায়ন 
কের  ণামািদ করেলন। এখােন ধতৃরা  িকছু    করেছন আর সনৎ জাত তার উ র িদে ন। এ েলা হল  সই সময়কার 
িকছু দাশ িনক তে র িচ া ধারা  য েলােক ব াসেদব মহাভারেত কািহনীর মাধ েম িনেয় এেসেছন। মাঝ রাে  সনৎ মােরর 
মত একজন এত িবরাট ঋিষ ধতৃরাে র মত একজন পু    েহ অ  ব ি েক এত গভীর উ  দাশ িনক তে র উপেদশ 
িদেত হািজর হেয় যাে ন এটা িঠক যুি  িদেক িদেয়  মলান যায় না।   কারেক দশ েনর এই ত  েলােক পাঠকেদর 
সামেন উপ ািপত করেত হেব, এখন তার একটা    াপট আব ক, তাই এইভােব সনৎ মারেক মাঝ রাে  ধতৃরাে র 
সামেন িনেয় আসা হেয়েছ। যাই  হাক ধতৃরা  এখন    করেছন স নৎ জাতাহিম ম ং শৃে ণ ািম ন ম ৃ তু র  ীিত ত ব 
 বাদ  ।  দবা র া  াচর     চ য  মম ৃত ে ব তৎ ক তর  ু সত   ।।৫/৪২/২।। ‘িব েরর কােছ আিম আপনার 
ব াপাের  েনিছ, আপিন নািক বেলন মৃতু  বেল  কান িকছু  নই’। সম  ধম  চারকেদর িকছ ুিকছু িনজ  মত থােক, আর 
 সই মত অ সাের পি তরা তােদর কােছ নানা রকম    কের। ভগবান বু েকও অেনেক অেনক রকম    করত। 
একজন  যমন ভগবান বু েক    করেছ ‘ঈ র আেছন িক’? ভগবান বু  বলেছন ‘আিম িক বেলিছ ঈ র আেছন’? ‘ও 
তার মােন ঈ র  নই’? ভগবান ব ু আবার বলেছন ‘আিম িক বেলিছ ঈ র  নই’? মা ষ এই রকম নানান রকেমর    
কের জানেত চায় এই ব াপাের আপনার িক মত। ধ ৃতরা ও িঠক এই ধরেণর    করেছন ‘আপিন নািক বেলন মৃতু  বেল 
িকছু  নই’? ধতৃরা  আরও বলেছন ‘আিম  েনিছ  দবতা আর অ ররা মৃতু   থেক বাচঁার জ    চয   পালন কেরিছল’। 
ধতৃরা    টা পির ার করবার জ  বলেত চাইেছন পর রােত একিদেক বলা হে  মৃতু   থেক বাচঁার জ    চয   
পালন করা হেয়িছল, তার মােন মৃতু  আেছ। আমরা এখন অ র বলেত  য খারাপ অেথ   বুিঝ তখনকার িদেন  সই অেথ   
অ রেদর খারাপ মেন করা হত না। অ র বলেত  বাঝাে  যারা খুব শি মান িক  ঈ রীয় ব াপাের আ হ কম।  যমন 
বত মান ভারত পুেরা অ র হেয় যাে , আধ াি ক িদেক  য িন া থাকার কথা  সটা  ত গিতেত নীেচর িদেক  নেম 
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যাে । আেমিরকা, ইংল া  এেদর শি   চ   বেড় যাে  িক  আধ াি কতা ধীের ধীের কেম যাে । বলেছন, 
 দবতারাও তপ া কেরিছেলন আবার অ ররাও তপ া কেরিছেলন। িকেসর জ ? যােত মৃত ু  থেক বাঁচা যায়। অথচ 
আপিন বেল  বড়ান মৃতু  বেল িকছ ু নই। পর রার কথােক  তা বাদ  দওয়া যায় না, অ  িদেক আপিন এত বড় ঋিষ 
তাই আপনার কথােকও বাদ  দওয়া যায় না। আপিন আমােক িঠক কের বুিঝেয় িদন ব াপারটা িক।  
 
 ধ ান-ধারণা কের কের িনেজর িবচার ধারােক  ঠলেত  ঠলেত খুব গভীের  কউ যখন চেল যান তখন  সখান 
 থেক এমন এমন ত  বা সত  তারঁ সামেন উ ািসত হয়  যটা িচ া করেল অ েদর মাথা খারাপ হেয় যাবার উপ ম 
হেত পাের। ধ ােনর গভীের িগেয় িযিন  দখেছন তারঁ িকছইু হেব না। অ  িদেক যখন তােঁদর উপলি র কথা আমােদর 
বেলন তখন আমরা হয় বুঝেত পািরনা নয়েতা মানেত চাইনা। ঠা র  যমন মৃতু েক িনেয় বলেছন খাপ  থেক  যন 
তেলায়ার  বিরেয় এেলা, ঠা েরর এই উপলি  আমােদর  দখা মৃতু র সে  িমলেব না। আবার িতিন বলেছন সি দান ই 
আেছন, তার ফেল িতিন দি েণ ের কালী মি ের বিল হওয়ার সময়  দখেছন  য ছাগেক বিল  দওয়ার জ  িনেয় যাওয়া 
হে , িযিন বিল িদেত যাে ন,  য খ  িদেয় বিল  দওয়া হেব, আর বিলকাঠ  যটােত বিল  দওয়া হেব, সবটাই  সই 
সি দান । সি দান েক বিল  দওয়ার জ  িনেয় যাওয়া হে , সি দান  সি দান েক সি দান  িদেয় সি দানে র 
উপর বিল  দেবন। ঠা েরর এই দশ ন যিদ সত  হয়, তাহেল মৃতু  আেছ িক  নই? এটাই হল  সই গভীর ত , যা 
আমােদর মত সাধারণ মা ষ ধারণা করেত পােরনা। িক  শা  পেড়,   মুেখ, আচায েদর কােছ  েন যতট ু আমরা 
বুেঝিছ যখন  ান উপলি  হয় তখন তাঁরা  দখেত পান আমার  য স া, আিম বলেত িঠক িঠক  যটা  বাঝায়  সটাই 
আ া বা ঈ র। িতিন  যভােব সাধনা কেরেছন  সইভােবই িতিন আ া বা ঈ রেক  দখেবন। যিদ ভি মােগ  সাধনা কের 
থােকন তাহেল  দখেবন ঈ র ছাড়া িকছ ু নই, আবার িযিন  ানমােগ   সাধনা কেরেছন িতিন  দখেবন আ া ছাড়া িকছুই 
 নই। খুব িন াবান মুসলমান সাধনার িসি েত  দখেবন আ া ছাড়া িকছুই  নই। আমােদর পর রােত বলা হয় যিদ 
ভগবানই একমা  সত  হন, ভগবান ছাড়া িকছ ু নই তাহেল  য  কান ধরেণর   তই অথ  হীন, জ  মৃতু টাও িমেথ  হেয় 
যায়,  দহ, জগৎ সব িকছুই অথ  হীন। সব ধম ই মানেছ  য  থেম ঈ র িছেলন,  স ট জেনর বাইেবেল বলেছ In the 
beginning there was word and word was with God and word was God  থেম শ  িছল, শ  
ভগবােনর সে  িছল আর শ ই ভগবান িছল। িহ রাও একই কথা বলেছ,  সইজ   বদেক বলেছ শ    , মুসলমানরা 
তাই  কারানেক এত উ   ান  দয়। শ ই ভগবান িছল যখন বলেছ তার মােন ভগবান ছাড়া আর  কান িকছুর অি   
 নই। চরম সত  িহসােব ভগবান ছাড়া যিদ িকছু না থােক তাহেল জ  মৃতু  বেলও িকছু  নই।  বদা ীরা এই ত েকই 
আরও এিগেয় িনেয় বেলন, জ  মৃতু  বেল  য িকছ ু  নই এটােক তুিম  য মৃতু র পের িগেয়  দখেব তা নয়,  তামার 
জীিবত অব ায় সাধনা কের যিদ  সই অব ায়  পৗঁেছ যাও তখন তুিম  দখেব,  য  কান ধরেণর   ত বলেত যা িকছু আেছ 
তার  কান অি  ই  নই। তখন  দেখ জ -মৃতু র  কান অি    নই, পাপ-পূেণ র  কান অি    নই, ধম -অধেম র  কান 
অি    নই।  য  কান ধরেণর   তই  হাক না  কন,  যটা আেছ তার উে াটাও থাকেত হেব এই ধরেণর  কান িকছুর 
অি    নই। এর অি   তাহেল কার জ  আেছ? যারা আিম বলেত শরীর, মন, বুি েক  বােঝ তােদর জ  এ েলার 
অি   আেছ। িক   য আিম বলেত  সই     চত েক বুেঝ িনেয়েছ, আিম বলেত ঈ রেক বুেঝেছ তার এই   ত  বাধটা 
উেড় যায়। িঠক িঠক আধ াি ক অ ভূিত হেল এটাই  দেখ, তখন এেদর আর  কান িকছুরই  েয়াজন হয় না। তখনই 
বলেত পাের ন হ ে ত হ মাে ন শরী ের, তাঁর গলা যিদ  কউ  কেট  দেয় তােত তারঁ িকছু আেস যায় না, অপেরর গলা 
যিদ িতিন  কেট  দন তােতও তারঁ িকছু আেস যায় না। আমােদর   ে  িক হয়? আমার বািড়েত যিদ  কউ খাওয়ার জ  
আেস তখন আিম বলব তুিম  তা  সই   -ব ু-ম ু আ া  তামার আবার  ুধা তৃ া িকেসর। আিম যখন কা র বািড়েত 
 খেত যাব তখন তারা যিদ  খেত না  দয় তখন তােক অিভশাপ িদেয় তার আদ পা   া  করব, জােননা কােক অবেহলা 
করেছ, ইত ািদ।  ামীজী তাঁর ভাববার কথােত এই িজিনষ েলাক িনেয়ই আেলাচনা কেরেছন।  
 
 যারঁা  ঘার অৈ তবাদী তাঁরা মৃতু  বেল িকছু  নই এই কথাও বলেবন না, তারঁা আরও উ  িস া  িদেলন। এই 
িস াে র নাম অজাতবাদ। অজাতবাদ িস া  খুব নামকরা িস া , মা ুক  উপিনষেদ আর মা ুক কািরকােত এর খুব 
  র আেলাচনা করা হেয়েছ। মা ুক  উপিনষেদর পুেরাটাই অজাতবাদেক িনেয়  লখা। এরা বলেছ, মৃতু েতা দেূরর কথা 
সিৃ ই হয়িন, জ ই যার হয়িন তার মৃতু  িক কের হেব। এই চার  মাররা হেল এই অজাতবাদ দেলর ঋিষ। স ৃি  বলেত 
আমরা বুিঝ একটা িজিনষ  থেক আেরকটা িজিনেষর জ  হওয়া,  যমন  ধ  থেক দই হল, এখােন একটা সিৃ  হল। 
অেনেক এেক বেল পিরণাম,  েধ যিদ িকছু িজিনষ িমিশেয়  দওয়া তখন  েধর একটা পিরণাম হয়। এইভােব সিৃ র 
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অেনক রকম নাম হয় পিরণামবাদ, সৎকায বাদ ইত ািদ। সিৃ েক আমােদর পর রােত অেনক ভােব  দখা হয়। িক  
অজাতবাদীরা বলেবন স ৃি  আেদৗ হয়িন। আিম  ে  অেনক িকছুই  দখিছ, কখন মারামাির করিছ, কখন ভােলাবাসিছ। 
এ েলা আেদৗ সৃি  হে  িক? আমার তখন মেন হে   য সিৃ  হে , ঘুম  ভেঙ  গেল  দখিছ বা েব এ েলা িকছুই সৃি  
হয়িন। িঠক  তমিন তুিম  যটা মেন করছ সিৃ  হেয়েছ  সটা  তামার মেনর ভুল আসেল সৃি  বেল িকছ ু নই। অজাতবাদ, 
জাত মােন জ  িনেয়েছ, অজাত মােন যার জ ই হয়িন। যার জ ই হয়িন তার আবার মৃতু  িকেসর। যার আিদ  নই অ  
 নই তার মধ   কাে েক আসেব! আমােদর ঋিষ মুিনেদর জীবন যা ায় চািহদা বেল িকছুই িছল না, সামা  একটু আহার 
আর বাস ােনর জ  একটা  ছা   িঠয়া, তার সােথ  পাশাক বলেত িছল একটা  কৗিপন।  কান িকছুর চািহদা না থাকােত 
তােদর সময় িছল  চুর আর  য  কান একটা িবষেয়র উপর িচ ন করেত সারাটা িদন, সারাটা স াহ, মাস বছর কািটেয় 
িদেতন। এখন  কউ যিদ িঠক কের  নয়,  য  কান একটা িবষয়েক,  যমন ভগবােনর কৃপা আেছ িক  নই,  ধ ুএই 
িজিনষটােক িনেয় আিম সাতিদন ধের িবচার করেত    করব। সাতিদন ধের আর  কান িচ া করিছ না,  ধ ুঈ েরর কৃপা 
আেছ িক  নই এই িনেয় িবচার কের যাি । িকছু িদেনর মেধ  এমন এমন ত  আমার সামেন আসেব  য আিম চমেক 
উঠব। ঋিষেদর িবেশষ  কান কাজকম  থাকত না, টাকা-পয়সারও  কান  েয়াজন হত না,  কান  খ  িবধার িদেক নজর 
থাকত না, সাদা-িসেধ জীবন, ফেল এনারা একটা িজিনেষর উপরই পুেরা িচ া শি  লািগেয় িদেতন বেল অেনক উ  ত  
এেদর সামেন চেল আসত, আর  সই উ  ত  িলেক এনারা আমােদর জ  পর রােত  রেখ িদেলন।  
 
 নামকরা পদাথ   িব ানী িরচাড  ফাইনম ােনর ব াপাের একটা মজার কািহনী আেছ, িতিন  নােবল  াইজও 
 পেয়িছেলন।  নােবল  াইজ পাওয়ার আেগই িফিজে র অধ াপক িহসােব তারঁ খুব  নাম হেয় িগেয়িছল। ক ািলেফািন  য়ার 
ইনি টু ট অফ  টকেনালিজেত উিন অধ পনা করেতন। অ  এক িব াবদ লয়  থেক তাঁেক একটা অফার িদেয় বলল 
আপিন আমােদর িব িবদ ালেয়  যাগ িদন তার জ  আমরা আপনােক বছের এক হাজার ডলার  বশী  দব। উিন খুব খুশী 
হেয় িনেজর িব িবদ ালয়েক বলেতই তারা বেল িদল আপনােক অ   কাথাও  যেত হেব না, ওরা যত  বশী  দেব তার 
 থেক আরও এক হাজার ডলার আপনােক  বশী আমরা  দব। উিন তখন ঐ িব িবদ ালয়েক জানােত তারা বেল িদল 
আমরা আপনার িব িবদ ালয়  থেক আরও এক হাজার ডলার  বশী  দব। এইভােব িরচাড  ফাইনম ানেক িনেয়  েটা 
িব ািবদ ালেয়র মেধ  রীিতমত টানাটািন    হেয়  গেছ। আর ফাইনম ােনর বয়স তখন মা  সাতাশ আটাশ হেব। এই 
টানাটািনেত যখন  িড় হাজার ডলাের  পৗঁেছ  গেছ তখন হঠাৎ ওনার মেন হল এত টাকা িনেয় আিম করবটা িক! এত 
টাকা হেল কালেকই আিম একটা গাল      রাখব, তােক বািড়েত  রেখ  দব আর সারাটা িদন আমার মাথায় ঘুরেব 
 মেয়িট ভােলা ভােব আেছ িকনা, অ  িকছ ুকরেছ িকনা, তার এই িজিনষ ঐ িজিনষ দরকার িকনা। তারপর আমার 
িফিজে র সব কাজ ব  হেয় যােব। আিম  তা এখােন আিছ িফিজে র নতুন নতুন গেবষণা করার জ । সে  সে  
িনেজর িব িবদ ালয়েক বেল িদল আমােক একটা পয়সাও  বশী িদেত হেব না,  যমনিট পাি   তমনিটই আমােক  দেবন। 
আর ওেদরেক বেল িদেলন আিম যাি  না।  সই দশ হাজার ডলােরই িতিন  থেক  গেলন। অথ    বশী হেয়  গেলই মেনর 
মেধ  নানা রকেমর  ভােগর িচ া আসেব,  সই  ভােগর িচ ার ফেল সব পাি ত , সব উ  িচ া গ ার জেল িবসজ ন হেয় 
যােব। কথামেৃত এই িনেয় ঠা র খুব   র একটা গ  বলেছন – একজেনর এক ভাগবত পি েতর দরকার হেয়িছল। 
অেনক  খাজঁ খবর করার পড় একজন ভাগবত পি ত পাওয়া  গল িক   সই পি েতর আবার চারেট  হেল গ  আেছ। 
যার ভাগবেতর পি েতর দরকার হেয়িছল  স  েন বলল ওরকম ভাগবত পি ত িনেয় আমার  কান কাজ  নই।  যমিন 
পি ত লাঙল,  হেল গ  বা  া র  রেখ িদল তার  ারা আর ভাগবত পাঠ হেব না।  য  কান সাধুর  শষ পরী া হে  এই 
কািমনী-কা ন।  য সাধ ুবা বাবাজীর ব াে   চুর টাকা আেছ আর রাত িদন ভ রা  সবা কের যাে  বুেঝ িনেত হেব 
তার সাধু জীবন  শষ।  ী ানেদর মেধ   ডজাট  ফাদারেদর খুব নাম িছল। ফাদাররা একবার  রােম আপ ািয়ত হেয় 
 গেছন।  সখােন তােঁদর চােচ  র ফাদাররা খুব   র  টিবেল  েপর থালা বািটেত ভােলা ভােলা খাবার িদেয়  ডজাট  
ফাদারেদর আপ ায়ন কেরেছন।  রােমর  পাপ তােঁদর বলেছন ‘ফাদার! আমােদর আর  সই  িদ  ন  নই, এক সময় আমরা 
 খেত  পতাম না, এখন আমােদর খাওয়া-পড়ার  কান অভাব  নই’।  ডজাট  ফাদাররা বলেছন ‘Gone are the days 
whey you say to a laim get up and walk and he used to walk’ একটা খ  যার চলার  কান শি   নই, 
িক  িয  তােক একবার বেল িদেলন ‘ হ খ ! তুিম উেঠ দাড়ঁাও আর চলেত থাক’। িয র এমন  যাগশি   সই খ  
দাঁিড়েয় হাটঁেত    কের িদল।  পাপ যখন বলেছন আমােদর খাওয়া-পড়ার  সই  িদ  ন চেল  গেছ, তখন  ডজাট   ফাদাররা 
বলেছন আপনার আধ াি ক শি র িদন  িলও চেল  গেছ।  
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 জাগিতক  ভাগ আর আধ াি ক  যাগশি   েটা পর র িবেরাধী। জাগিতক  ভাগ যত  খ সা   িনেয় আসেব 
তত তার আধ াি ক  যাগশি  কমেত থাকেব।  যসব মধ িব  পিরবাের হঠাৎ  চুর টাকা-পয়সা হয়,  দখা যায়  সই 
ঘেরর  ছেলেমেয়রা পড়ােশানায়  বশী এেগােত পােরনা। িঠক িঠক বড়েলাক বািড়র  ছেলেমেয়েদর পড়ােশানার  কান 
সম া হয় না। মধ িব  ঘের যারা তােদর  জে   থম যিদ  কউ অিফসার হেয় যায়, তার  ছেলেমেয়েদর পড়ােশানার 
 চ  সম া হেয় যায়। কারণ এেদর  য একটা মানিসক শি  িছল আমােক ক  কের বড় হেত হেব,  সই মানিসক 
শি টা  ভােগর মাধ েম  শষ হেয় যায়। আর তার উপর যিদ  কউ  ন  ীিত   হেয় থােক, অসৎ ভােব উপািজ ত অথ   যিদ 
তার হােত চেল আেস, তাহেল  তা িনি ত এেদর  ছেলেমেয়রা এেকবােরই বখােট আর বাউ ুেল হেয়  যেত বাধ ,  কউ 
বাচঁােত পারেব না। কারণ হল এেদর  সই মানিসক শি টা হািরেয় যায় তার ফেল নানা রকেমর  ব লতা এেস তােদর 
 াস কের  নয়। আমােদর মুিন ঋিষরা ত াগ তপ া আর জাগিতক সব রকম  খ সা    থেক িনেজেক স ণূ   ভােব 
দেূর রাখেতন বেল এই  যাগশি েক িনেজেদর মেধ  ধের রাখেত স ম হেতন। এই  যাগশি  িছল বেল তােঁদর িবদ াটা 
অেনক উপের চেল িগেয়িছল।  সই িবদ া  থেকই এেসিছল এই অজাতবাদ।  
 
 সনৎ মার এই অজাতবাদেকই অ  ভােব িব েরর মাধ েম ধতৃরা েক বলেছন। সনৎ মার বলেছন অমৃত ুঃ 
কম ণ া  কিচ ৃত ুন  া ী িত চাপ ের । শৃণ ু ম  বে তা র াজ  ! যৈথত া ি বশ ি থা ঃ।। উেভ স েত   ি য়া দ  বৃে  
 মাে হা ম ৃত ুঃ স ে তা যঃ কবীনা  ।  ম াদ ং  ব ম ৃত ুম হং  ব ীিম স দা হ মা দয়ম ম ৃত ং  বী িম ।।৫/৪২/৩-৪। 
‘ হ ধতৃরা ! তুিম িঠকই বেলছ,  কউ বেল মৃতু   নই আবার  কউ  কউ মেন কের   চয  ও তপ া  ারা মৃতু েক জয় 
করা যায়। এই িজিনষটা  য ভােব আমােদর পর রােত চেল আসেছ আিম  তামােক  সই ভােবই বলিছ আর এেত তুিম 
 কান সংশয়  রেখা না।  মাদই হল মৃতু । িকছু িকছ ুপি তরা  মাহ বশতঃ ও  মাদ বশতঃ অ ােন পেড় িগেয় মৃতু র 
স ােক  হণ কেরেছন’।  মাদ হল অ ান জিড়ত কারেণ মেনর মেধ  নানা রকেমর আবজ না জেম তার ফেল  যটা  যমন 
 সটােক  তমন  দখেত পায় না। মা েষর িঠক িঠক  ভাব হল িদব   ভাব।  েত কিট ধম  বলেছ ভগবানই আেছন, 
ভগবান ছাড়া িকছ ু নই িক  এত িকছু তাহেল  কাে েক এল? িহ রা বেল এটাই অ ান। আমরা জািননা  কন িকভােব 
এক স ার মেধ  ব  স া আসেছ। িক   কাথা  থেক  যন একটা অ ান এেস যায় আর তার ফেল আিম  ক, আমার িক 
  প এটা ভুল হেয় যায়। এটাই অ ান, এইখান  থেক আে  আে  তার  াভািবক অব া  থেক পতন হেয় যায়। 
 ী ানরা এেকই বেল আিদম পাপ, আদম আর ইভ  গালমাল কেরিছল আর  সইখান  থেক তােদর পতন হেয়  গল, আর 
মুসলমানরা বেল গা  লা, একটা ভুল হেয়  গেছ। এই িতনেট কথা, অ ান, আিদম পাপ আর গা  লা একই। এখন    
এটা িক বা িবক না ক না? আমরা সাধারণ মা ষ বুিঝ এটা বা িবক। িক  সনৎ মার বলেবন না, এটা  তামার 
ক নােত হে ।  সইজ  এনারা বেলন যখন  ান হয় তখন মেন হয়  যন আমার ঘুম ভাঙেলা।  যাগশাে ও িঠক একই 
কথা বলেছ।  যাগশাে  বলেছ প ুষ িযিন  চত , িযিন আমার  ভতের আেছন, তাঁর সামেন  কৃিত  খলা কের যাে । 
 কিৃত  যমন  যমন নাচ করেত থােক, কখন  লাভনীয়, কখন আকষ  ণীয় দ ৃ, কখন ভয়ানক দ ৃ, সবটােতই পু ষ মু  
হেয় যাে ।  কিৃত এই রকম  খলা  দিখেয়ই যাে । িক   কৃিতরও  তা একটা সীমা আেছ, কত িদন  স  দখােত 
থাকেব! একটা অব া  থেক তার পুনরাবৃি     হেয় যায়,  কননা  কিৃতর  খলার ভা ারও সীিমত। ব ুর বািড়েত  গেল 
ব  ুতার বা া  মেয়েক বলেব ‘মামিন, কা েক  তামার কিবতাটা  িনেয় দাওেতা মা’।  মেয় এখন কিবতা বলেছ আতা 
গােছ  তাতা পািখ। একমাস পর আবার  গেছন ব ুর বািড়, ব  ুতার  মেয়েক বলেছ কা েক একটা কিবতা  িনেয় দাও, 
মামিন আবার  শানােত লাগল আতা গােছ  তাতা পািখ, কারণ মামিন এখন ঐ একটা- েটা কিবতাই িশেখেছ। আরও বড় 
হেল হয়েতা একশটা কিবতা িশখেব, একটা সমেয়র পর  সই একশটা কিবতা  থেকই পুনরাবৃি  হেত থাকেব।  ক ৃিতর 
  ে ও িঠক তাই হয়, এই নাচ,  সই নাচ  দিখেয়  দিখেয় যখন সব নাচ  দখােনা হেয়  গল তারপর  স িক নাচ 
 দখােব! তখন পুনরাবিৃ     কের, পু ষও তখন বেল এসব আমার সব  দখা আেছ, আমার আর িকছু  দখেত হেব না। 
পু ষ তখন  কবল পদ লাভ কের, মােন ম ু হেয় যায়।  কবল  হেয় যাওয়ার পর পু ষ ভােব আের আিম এত ণ িক 
করিছলাম! একটা  বাকা নাচ এত ণ  দখিছলাম! সনৎ মার এইটাই বলেছন, অেনক পি তরা  মাহবশাৎ মৃতু র স ােক 
 হণ কেরেছন।  
 
 সনৎ মার বলেছন অিভধ া  ব  থম ং হি   চন ং ক াম ে ােধৗ গৃ   চন  প াৎ । এতা   বালা   
মৃত েব  াপয় ি  ধীরা   ধে য  ণ তর ি  ম ৃত ু  ।।৫/৪২/১১। মা ষেতা  থেম িবষয় িচ া কেরই আধমরা হেয় যায়। 
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এরপর কাম-  াধ এেস তােক আঘাত করেত থােক। মা েষর যত অশাি  এই িবষয় িচ া  থেকই। এই িবষয় িচ া 
 থেকই জ   নয় কাম   াধ, যিদ িবষয়  িল  পেয় যাই তাহেলও ক  হয় আর যিদ না পাই তােতও ক । এই িতনেট 
একি ত হেয় মা ষেক মৃতু র িদেক  ঠেল  দয়। সনৎ মার বলেছন  স াহিভধ ায় ুৎ পিততা   িনহ দনা দে র ণ া 
 িতবুধ ম ানঃ।  ননং ম ৃত ুমৃ ত ুির বাি  ভ ু এবং িব া    যা ি বিন হ ি  কাম া  ।।৫/৪২/১২। ‘এই িতনেট িজিনষ 
িবষয় িচ া, কাম আর   াধ একি ত হেয় িবেবকহীন পু ষেক মৃতু র িদেক  রাি ত কের এিগেয়  দয়।  য মা ষ মৃতু েক 
জয় করেত চাইেছ তােক  সই পরমিপতা, পরমা া, িযিন ঈ র যােঁক  স  চত  স া বেল  জেনেছ তারঁ ধ ান করেত 
হেব।  সই পরমা ার ধ ান করার সময় যত িবষয় বাসনা আেছ  স িলেক তু   ভেব, এ েলার  কান দাম  নই মেন কের 
এেকবাের ছুেঁড়  ফেল  দেব। এই ভােব  য মা ষ িবষয় বাসনােক পুেরা  ফেল  দয় আর িনেজর ধ ান িচ নেক পুেরাপুির 
 সই পরমা া ঈ েরর উপর লািগেয়  দয়  সই মা ষই মৃতু েক জয় করেত পাের’। আমােদর পর রােত িব াস  য 
হ মান এখনও  বেঁচ আেছন। হ মান িক কের  বঁেচ আেছন? কারণ হ মােনর  কান িবষয় িচ া  নই, ঈ র ছাড়া তারঁ 
আর  কান ধ ানই  নই। িহ েদর পর রােত এটােক  মেন  নওয়া হেয়েছ  য অেনক মুিন ঋিষরা আেছন যা ঁরা হাজার 
হাজার বছর ধের  বঁেচ আেছন, এখনও তপ া কেরই যাে ন। এ েলা  েন িহ রা  কউ অবাক হয় না। কারণ এখােনও 
 সই একই কারণ, এনােদর  কান িবষয় িচ াই  নই, িবষয় িচ া যখন  নই আর কাম   ােধর যখন  কান িচ ই  নই 
তখন এঁেদর মারেব  ক! 
 
 সনৎ মার বলেছন ‘ হ ধতৃরা !  তামার  ভতের িযিন অ রা া আেছন, যখন  কান  মােহর কারণ হয়, যখন 
আসি  হয় তখন  সই অ রা া  লাভ,   ােধর পা ায় পেড় িগেয় মৃতু ধম া হেয় যায়, এটাই তাঁেক মৃত ুর িদেক  ঠেল 
 দয়। যখন তারঁ এই শরীর জীণ   হেয় যায়, যখন  দেখ এই শরীর িদেয়  কান আসি েক পূরণ করা যােব না তখন 
অ রা া এই শরীরটােক  ফেল িদেয় আেরকটা শরীর  হণ কের অপূণ   কামনা বাসনা েলা  মটােত থােকন’। যার  চুর 
টাকা আেছ  স একটা ভােলা মেডেলর গািড় িকনেব। যখন  নেলা এই মেডেলর  থেক আরও ভােলা মেডেলর গািড় 
এেসেছ তখন  স আরও টাকা িদেয়  সই মেডেলর গািড় িকনেত যােব। িকছু িদন আেগ কাগেজ  বিরেয়েছ ভারেত  রাল   
রেয়েসর নতুন গািড় বাজাের না আসেতই সব গািড় িব ী হেয়  গেছ, এেককটা গািড়র দাম    কািট  থেক    হেয় চার 
 কািট টাকা পয   । এরপর যিদ দশ  কািট টাকা দােমর গািড় আেস তখনও এই একই িজিনষ হেব। আমার  ভতের িযিন 
আেছন  সই অ রা া এই  ভাগায়তন শরীরেক িনেয়ই চেলন, যখন  দেখন এই শরীর চলেছ না তখন িতিন এই 
শরীরটােক  ফেল  দন। তারঁ আরও  খেভাগ দরকার, এই শরীরটােক িদেয় আর  খেভাগ হে  না, তখন এই শরীরটােক 
 ফেল িদেয়  বিরেয় যান। িকভােব অ রা া এই শরীরেক  ফেল  দন? নানা রকেমর অ েখর আ য়  নয়,  ঘ টনার আ য় 
 নয়, এই ধরেণর অেনক িকছুর আ য় িনেয় িতিন এই শরীরটােক  ফেল িদেয় আেরকটা শরীর িনেয়  খেভাগ করেত 
থােক। আমরা ভাবিছ  লাকিট মের  গল। আমােদর িহ েদর এটাই দৃঢ় মত  য অ রা া যত ণ না চাইেছন তত ণ মৃতু  
 কান ভােবই আসেত পারেব না। িক  আমরা চিল আমােদর মন, বুি  িদেয়, এই মন বুি   তা  কান িদন বুঝেত পারেব 
না অ রা া িকভােব চলেছন, অ রা া  দেখ িনল এই শরীর িদেয় চলেছ না,  স তখিন শরীরটােক  ফেল িদেয় চেল 
 গল। িক  অেনক অ রা ার আবার ঐ শরীরটার  িতই আস ,  সইজ   দখা যায় বুেড়া হেয়  গেছ, জীণ   হেয়  গেছ 
তবুও শরীরটােক ধের  রেখেছ। িক  মৃতু  তারও হেব, একটা অব ার পর  সও থাকেব না।  
 
 যখন  ার  আেস,  ার  হল এর আেগর আেগর জ  যা যা কম  করা হেয়িছল  সই কেম র ফল  য িল এখন 
ফল   হয়িন, আর আেগর আেগর জে র যত কামনা-বাসনা   াধ জেম আেছ সব িমিলেয়  ার । এই  ার  যখন 
আেস তখন অ রা া এেককটা কের যখন কেম র উদয় হয় তখন  স  সই  সই রকম  ভাগ খঁুজেত    কের। গৃহীেদর 
 থেক স  াসীেদর জীবেন এটা  বশী ভােলা  বাঝা যায়, স  াসীেক এমন এক পিরি িতর মেধ  িদেয় চলেত হয়  য তােঁদর 
মেন কামনা বাসনা থাকেলও তারঁা িকছ ুকরেত পারেবন না, এই কারেণ তােঁদর কামনা-বাসনা েলা অেনক দেম যায়। এর 
ফেল স  াসীেদর  ার টা খুব তাড়াতািড় কাটেত    হয়। সাধারণ   ে   যখােন পাচঁ িক ছয় জ  লাগেতা কাটেত  সটা 
স  াসীেদর এক জে র উপর িদেয়ই  বিরেয় যায়।  বলুড় মেঠ এই িনেয় একটা কািহনীও আেছ। একবার  ামী   ান  
মহারাজ একজন স  াসীেক ইি ত কের িতনেট আঙুল  দখাে ন,  সই মহারাজ আবার একটা আঙুল রাজা মহারাজেক 
 দখাে ন। রাজা মহারাজ যতবার িতনেট আঙুল  দখাে ন, ঐ মহারাজও ততই একটা আঙুল  দখাে ন। িতন চারবার 
বলার পর রাজা মহারাজ বলেলন ‘আ া একই থাকল’। ওখােন  কউ ব াপারটা বুঝেত পারেছ না িক হে । পের  সই 
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মহারাজেক িজে স করা হল িক ব াপার। তখন িতিন বলেছন ‘রাজা মহারাজ আমােক বলিছেলন  য আমার আরও িতন 
জ  আসেত হেব, তখন আিম বলিছলাম না এটাই আমার  শষ জ , রাজা মহারাজ িকছুেতই মানেত চাইেছন না, তারপর 
িতিন বেল িদেলন িঠক আেছ এই এক জ ই’। তারপের সবাই  দখেত  পেলন ঐ মহারােজর উপর কত রকেমর ঝােমলা 
আর  হেয়  গল। আজেক এই অ খ  তা কাল  থেক আেরক অ খ ধের িনে , এই অ খ ভােলা হে   তা অ   কান 
একটা িবরাট ঝােমলা এেস  গল। এত ঝােমলা আর অ খ হেত থাকল  য ভাবাই যায় না, ঐ িতন জে র  ার  এই 
এক জে র উপর িদেয় বার কের িদেলন। এটাই সনৎ মার বলেছন,  ভতের  থেক  যমন  যমন  ার   য় হেত    
করেব  তমন  তমন তােক িদেয় সব কাজ করােত    করেব। এই শরীরটা হল অত   জঘ  আর িন মােনর একটা 
য । সব  থেক িনকৃ  হল গয়না-গািঁট, গয়না-গাঁিটর  থেক কম িনকৃ  হল  পাষাক, জামা কাপেড়র পেরই এই শরীেরর 
 ান। এই শরীেরর পের আেস মন। আমরা  যমন ঝাঁটা িদেয় ঘরেদার পির ার কির অ রা া িঠক  সইভােব এই শরীর 
িদেয় মন িদেয় আমােদর যত  ার  েলােক পির ার করেত থােকন। যখন  দেখ ঝাঁটাটা পুরেনা হেয়  গল তখন 
আেরকটা নতুন ঝাটঁা িদেয়  ার  েলােক  ঝঁিটেয় িবেদয় করেত থােক। অ রা ার এই শরীেরর  িত  কান আ হ  নই, 
 যমন  যমন  ার  আসেত থােকেব  স েলােক  ফেল িদেত থাকেব। িকভােব? এই শরীেরর িবিভ   ভােগর মাধ েম। 
আেগ যখন কেলরা বা   েগর মহামাির হত তখন এত  লাক মরত িক  সবাইেতা মারা  যত না। যােদর  ার   টেন 
িনে  তােদর  মের  ফেল িদে । এ েলা আমরা মানেত চাইনা, যারা মােন তারা আবার বুঝেত পােরনা, িক   ার  
এইভােবই কাজ কের।  
 
 সনৎ মার বলেছন ‘এই  ারে র কারেণ  স নতুন নতুন শরীর ধারণ কের নতুন নতুন  যািনেত নতুন নতুন 
 লােক জ  িনেত থােক, আর এটা এইভােবই চলেত থােক। ধতৃরা  তুিম মেন  রেখা ঈ র ছাড়া িকছ ু নই, যা িকছু তুিম 
 দখছ সবই ঈ েররই  কাশ’।  ী ান ধেম  বলেছ ভগবান ইে  করেলন এই সৃি   হাক, সে  সে  সিৃ  হেয়  গল। 
 যটা সিৃ  হল  সটাওেতা ভগবােনরই, ভগবােনর বাইের  তা  সটা হেত পােরনা। ঈ েরর ই ােত  যটা হেব  সটােতা তারঁ 
বাইের  তা হেত পারেলা না। এ েলা খুব গভীর ত , অেনেকই বুঝেত চাননা। সিৃ র আেগ িকছুই িছল না ভগবানই 
একমা  িছেলন, তাহেল ভগবান যখন বলেলন সিৃ   হাক, িতিন ই া করেলন আর ই া মা ই সিৃ  হেয়  গল তাহেল 
 সই সিৃ  িক ভগবােনর  থেক আলাদা হেব নািক! আমােদর মুিন, ঋিষরা, আমােদর যত শা  আেছ সবাই বলেছন ঈ র 
ছাড়া িকছু  নই।  
 
 ধতৃরা ও আমােদর মতই একজন অিত সাধারণ মা ষ। ধতৃরা  িজে স করেছন ‘যিদ পরমা াই সব িকছু হেয় 
থােকন, সব িকছুেক শাসন করার জ  একজন থােকন িক   সই পরমা ােক  ক শাসন করেছন’? ধতৃরাে র ব ব  হল, 
িযিন ভগবান িতিনই যিদ সব িকছ ু হেয় থােকন তাহেল শাসন করার জ  একজনই আেছন।  যখােন এেকর অিধক 
 সখােন একজন শাসনকত া থাকেবন। আমােদর এই িব ািবদ ালেয়র সবাইেক চালাে ন ভাইস চ াে লার মহারাজ, ভাইস 
চ াে লার সহ সব মহারাজেক চালাে ন মেঠর  সে টাির,  সে টািরেক চালাে ন আমােদর মেঠর   িসেড ট। এই 
ভারেতর এত  লাক এেদর সবাইেক  ধানম ী চালাে ন, আর এত  দেশর যত  ধানম ী আেছন সবাইেক ভগবান 
চালাে ন। এই  য ভগবান সবাইেক চালাে ন এই ভগবানেক  ক চালাে ন? তখন সনৎ মার ধতৃরা েক বলেছন  দাে ষা 
মহ ান  িবে ভদে যাে গ  ন ািদে যােগ ন ভ বি  িনত া ঃ। তথাহ  নািধক ম ৈপ িত িকি দনা িদে য াে গন ভবি  
পুংসঃ।।৫/৪২/২০। ‘তুিম  য এই    করেল এেত জীব আর  ে র িবেশষ  ভদ এেস যাে   দ াে ষ া মহা ন  িবে ভদ, 
এেত মহান  দাষ এেস যায়,  বদিবেরাধী  প   তর  দাষ হয়’। এই জায়গাটােত দশ েনর একটা খুব গূঢ় ত েক 
আমােদর বুঝেত হেব।  য ধম  বা স দায়   তবাদ দশ েনর  ারা পিরপু  এবং যারা  েটা স ােক  মেন  নয় তােদর 
অেনক সম ার মেধ  পড়েত হয়।   তবাদীেদর িব ে  খুব নামকরা একটা আপি  হল – ভগবান আলাদা আর তারঁ 
সিৃ েক যিদ আলাদা বেল মেন করা হয়, তাহেল িতিন  য পদাথ   িদেয় সৃি  করেবন  সই পদাথ   আর ভগবান িক আলাদা? 
 েমাররা  যমন মািট িদেয় হািড় কলিস বানায়,  সখােন  েমার আলাদা আর মািট আলাদা বেল  েটা স া এেস যাে । 
 েমার আর তার হািড় কলিস কখনই এক নয়। তাহেল ভগবােনর কােছ  য পদাথ   িছল  যখান  থেক এই জগৎ সিৃ  
হেয়েছ  সই পদাথ   িক ভগবােনর িনয় েণ িছল আর  স পদােথ র স া িক ভগবােনর বাইেরর স া িকনা? যিদ ভগবােনর 
বাইেরর স া হয় তাহেল ভগবােনর স া সীিমত হেয়  গল। তাহেল  য ভগবােনর সীিমত স া  সই ভগবান িকেসর 
ভগবান! আর  সই পদাথ  যিদ ভগবােনর সােথ এক থােক তাহেল  ই এেলা  কাে েক?  য  কান   তবােদ,  ী ান বলুন, 
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ইসলাম বলুন আমােদর মা াচায ী বলুন,  ব ব ধম  বলুন সব   তবােদ এই ধরেণর নানান রকেমর সম া আেস। 
অৈ েতও নানান রকেমর সম া আেস, িক  অৈ েতর একটা জায়গােক বুেঝ িনেল  সই সম া থােক না,  সটা হল 
জীব ৈ ক । জীব আর  ে র ঐক েক আর মায়ােক যিদ  মেন িনই তাহেল অ   কান সম া থাকেব না। িক    তবােদ 
 চুর সম া আেস।   তবাদীেক যিদ    করা হয় ভগবান িক সব শি মান?   তবাদী বলেব –‘ াঁ, ভগবান 
সব শি মান’। তখন অেনক দাশ িনকরা  হঁয়ািল কের    কেরন ‘আ া ভগবান এমন  কান পাথর িক সিৃ  করেত 
পারেবন  যটা িতিন তুলেত পারেবন না’? যিদ বেল িতিন সিৃ  করেত পারেবন, তার মােন িতিন তুলেত পারেবন না, আর 
যিদ তুলেত না পােরন তাহেল িতিন সব  শি মান নন। আর এমন পাথর যিদ িতিন সৃি  নাই করেত পারেলন তাহেল িতিন 
িকেসর সব শি মান হেলন।  
 

  তবাদীেদর যতই সমােলাচনা করা  হাক না  কন, আমােদর ব বহািরক জীবন   ত স া ছাড়া চলেত পােরনা। 
 সইজ  শ রাচায ও  েটা স ােকই  মেনিছেলন – পারমািথ  ক স া আর ব বহািরক স া। পরমাথ  তঃ ঈ র ছাড়া আর 
িকছু  নই িক  ব বহািরক জীবেন  েটা স ােক িনেয়ই সব কম  চেল।   েত আবার পরমাথ  স া বেল িকছু  নই। িক  
আমরা এই ব   দখাটা  মেন িনেত বাধ  হি ,  মেন িনেল আমােদর জীবন যা াটা  গম হয়, এই  গম হওয়াটাই 
আমােক অৈ ত তে   পৗঁছােত সাহায  করেব।  সইজ  অৈ তবাদীরা কাটঁা িদেয় কাটঁা তুলেত বেলন। আিম  চােখর 
সামেন  দখিছ আিম আলাদা তুিম আলাদা এই আলাদাটােক িক কের এক  দখেবা, ব   দখা িক কের ব  হেব? তখন 
বেলন এই   ত িদেয়ই   তেক পার করেত হেব, ভগবােনর স ােক  মেন িনেয় পার করেত হেব। পার কের  কাথায় 
যােবা?  যখােন  েটা কাটঁােকই  ফেল  দওয়া যায়, তার মােন অৈ েত। সনৎ মার এইটাই বলেছন জীব আর    এক। 
আমােদর সম া আমরা মেন কির আমােদর  ভতের অ য ামী আেছন আর উপের আলাদা ভগবান একজন বেস আেছন, 
িতিন একটা  পার ক ু টার িনেয় সব িকছু চালাে ন। আমােদর কােছ জীবা া আলাদা আর উপের পরমা া আলাদা। 
আর এই ধারণাটােকই আকঁেড়  রেখ বিল ঠা েরর ই ােতই সব িকছু হে । মুসলমানরা বলেছন আ ার মিজ । আমােদর 
সাধারণ জীবন এই ভােবই চলেছ। িক  পরমাথ  তঃ িযিন জীব িতিনই    িতিনই ঈ র। ঠা র বলেছন – অধম ভ  
আকােশর িদেক তািকেয় বেল ঈ র ঐ  হা া, মােন ঈ র আকােশ।  সও ভ  িক  অধম। তারা বেল গরম  কন 
পেড়েছ? ঠা েরর ই ায়। আমার ঘুম  কন পাে ? ঠা েরর এটাই ই া  য আমার এখন ঘুম পােব। মধ ম ভ  বেল 
ঈ র  দেয় িবরাজমান। আর উ ম ভ  বেল িতিনই সব িকছ ুহেয়েছন। যখনই বলেছ যা িকছ ুআেছ সব িতিনই হেয়েছন 
তখন  সটাই অৈ ত। এই িতনজনই ঈ েরর ভ । যখনই আিম বলব জীব আর    আলাদা তখন আিম অধম ভ  হেয় 
 গলাম। আমােদর সাধারণ জীবন এই অধম ভ েদর মতই চেল। সনৎ মার ধতৃরা েক তাই বলেছন তুিম  যটা বলছ এটা 
ভুল িকছু বলছ না, িক  এটা িন  সত ।  
 
 গীতা বােদ মহাভারেত    ও মায়ার ব াপাের খুব কমই বলা হেয়েছ,  সইজ  অেনেক মেন কেরন সনৎ জাতীয় 
সংবাদ পেরর িদেক  লখা হেয়িছল। এরপর সনৎ মার বলেছন ভগবান হেলন িনত   প, িতিনই আেছন, িতিন ছাড়া আর 
িকছু  নই।  সই পর   তারঁ মায়ার সাহােয  এই িব   া  সিৃ  কেরন। এই মায়াই তারঁ শি । মায়া, শি  আর  কৃিত 
একই, িক  িতনেট দশ ন এই িতনেট পিরভাষা িদেয় এই িতনেটেক পিরভািষত করেছ। সাংখ  দশ ন বলেছ  কিৃত। এই 
 কিৃতেকই  বদা  বলেছ মায়া। এই মায়ােকই তে  বলেছ শি । িযিন  কৃিত, িতিনই মায়া আবার িতিনই শি । িবিভ  
ভােব একই িজিনষেক উপ ািপত করা হয়। এই িতনেট  ী ান ধেম  িগেয় হেয় যায় ভগবােনর ই া শি । শি   ই 
রকেমর হয় ই া শি  আর ি য়া শি । ই া শি  হল,   া মেন মেন স   করেলন আমার চারিট স ান  হাক, 
এটাই ই া শি । আবার কােজর মাধ েম যখন িকছ ুহে  তখন তােক ি য়া শি  বলেছ। ভগবােনর এই মায়া ই া 
শি  িকনা বা ি য়া শি  িকনা এই িনেয়  বদা  খুব  বশী আেলাচনা করেব না,  ধ ুবেল  দয় শি । ঠা র  বদাে র 
এই ত েক খুব সহজ কের বলেছন, অি  আর তার দািহকা শি । অি  বলেল তার দািহকা শি েক  বাঝায়, দািহকা 
শি  বলেত অি েক  বাঝায়। িঠক  তমিন ভগবান আর তাঁর সিৃ র শি   েটা এক। যখন আ েনর দরকার তখন আমরা 
বিলনা একটু দািহকা শি  িনেয় এস, আমরা বিল একটু আ ন িনেয় এস। আ ন মােনই দািহকা শি , আ েনর সে  
দািহকা শি  জিড়েয় আেছ।  সইজ  যারা শা  বা ত  মেত চেল তারা    শ   বশী ব বহার কের না, তার বদেল 
তারা শি  বেল। সনৎ মার বলেছন এটা  বদ  মাণ  য ভগবান ছাড়া িকছু  নই, আর এই  য িব   া  এটা হল তারঁ 
মায়ার  খলা।  
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 িবিভ  ধেম র ব াপাের  ে র পর ধতৃরা  খুব আ হ িনেয়    করেছন  মৗন কােক বেল। ধৃতরা  বলেছন ‘আিম 
 েনিছ  মৗন  ারা পরমা ােক পাওয়া যায়’।  ামীজীও এক জায়গায় বলেছন ‘Silence is the name of God’  মৗন 
ভগবােনরই একিট নাম। সনৎ মার তখন বলেছন যে তা না  ব দা ম নসা সৈ হ নম  িবশ ি  তে তা হথ  মৗ ন  । 
যে াি ে তা  ব দশ  থ াহয় ং স ত য়ে ন িবভািত র াজ  । ।৫/৪৩/২।  ামী িশবান  মহারােজর সময় এক 
মহারােজর  কান কারেণ ইে  হল এক বছর িহমালেয় িগেয় তপ ায় কাটােবন। িতিন মহাপু ষ মহারাজেক িগেয় 
বেলেছন ‘মহারাজ, আিম এক বছর িহমালেয় িগেয় তপ ায় কাটাব’। মহাপু ষ মহারাজ  েন বলেলন ‘খুব ভােলা’। 
মহাপু ষ মহারােজর কথা  েন মহারাজ  যন খুব একটা উৎসািহত হেত পারেলন না,  ভেবিছেলন উিন আরও িকছু  শংসা 
সচূক কথা বলেবন। তখন উিন বলেছন ‘মহারাজ! আিম িক  এই এক বছর  মৗন হেয় থাকব’।  েন মহাপু ষ মহারাজ 
বলেছন ‘ ভতরটাও’। মােন, তুিম মুখটাই  ধ ুব   রেখ  মৗন থাকেব তা নয়,  ভতরটাও ব  রাখেব। যার  ভতরটা ব  
হেয়  গেছ  সেতা    ানী হেয়  গল। লীলা সে   ামী সারদান   যখােন ঠা েরর িবিভ  সাধনার কথা বণ  না কেরেছন 
 সখােন এই ব াপারটা খুব   র  দখান হেয়েছ। সাধনার  শষ অব ায় ঠা েরর জীবেন  তাতাপুরীর আিবভ াব হেয়েছ। 
িতিন ঠা রেক  বদা  মেত অৈ ত  ােনর িশ া িদেত এেসেছন। ঠা রেক িতিন িন  ণ িনরাকােরর ধ ান করেত বলেছন। 
ঠা র ধ ান করেত বেসেছন। িক  ধ ান করেত িগেয় বারবার যখন মা কালীর মুিত  ধ ােনর মেধ  চেল আসিছল তখন 
িতিন  ান খ  িদেয়  সই মুিত েক খি ত কের িদেলন। তারপের ঠা েরর িক হল তার বণ  না িক   নই।  কন বণ  না  নই? 
যিদ আমােক বলা হয় িব িবদ ালেয়র এই িবি ংটােক হাত িদেয় মাপেত। তারপর আমােক যিদ িজে স করা হয় িবি ংটা 
কত বড়, তখন আিম িক কের  বাঝাব িবি ংটা কত বড়। আমােক  ধ ু ই হাত  িদেক ছিড়েয় বলেত হেব ‘এই এত 
বড়’।  বাবােক যিদ িমি  খাইেয় িজে স করা হয়  কমন লাগল,  স  ‘অঁ অঁ’ ছাড়া িকছুই বলেত পারেব না। এখােন িঠক 
 সই অব ার কথা বণ  না করা হে ।    ােনর অব ায় যখন  কউ  পৗ ঁেছ যান তখন তারঁ মনেতা ওখােন  পৗঁছােতই 
পারেছ না, তখন বাণী আর তােঁক িক কের  কাশ করেব। তাই বাণী চুপ  মের যায়। উপিনষেদ এই অব ার কথা 
গ  েল বলা হে  – এক  া েণর  ই  ছেল  গেছ   র কােছ শা  চচ  া করেত।   গৃহ  থেক যখন  ই ভাই িফের 
এেসেছ তখন বাবা বড়  ছেলেক বলেছন ‘তুিম  তা অেনক িকছু িশেখ এেল তা আ ার ব াপাের িকছু বল’। বড়  ছেল 
তখন শাে র িবিভ  উ ৃিত িদেয় আ া স ে  অেনক িকছু বলেত    কেরেছ।  ছাট  ছেলেকও বাবা যখন আ ার 
ব াপাের িকছ ুবলেত বলল,  ছাট  ছেলিট তখন চুপ হেয়  গেছ। বাবা তখন তােক বলেছ ‘তুিমই বাপু আ ােক িঠক িঠক 
বুেঝছ’। আ ােক বুঝেত িগেয় মন তােঁক ধারণা করেত পােরনা, মন ধারণা করেত পােরনা বেল বাণীরও  কান  কাশ 
থােক না। মন ও বাণী যখন ধারণাই করেত পারল না তখন  স চুপ  মের যায়। এইটাই িঠক িঠক  মৗন। আর কথা বলা 
ব  কের মুখটােক গােয়র  জাের ব  কের রাখাটা কখনই  মৗন নয়।  সই িবরােটর যখন উপলি  হয় তখন সাধক চুপ 
 মের যায়, এটাই  মৗন।  
 
 ঐ জায়গােত িগেয় িক হয় বলেত িগেয় সনৎ মার বলেছন যে া ি েতা  বদ শ  থ া হয়ং,  যখান  থেক  বেদর শ  
জ   নয়। আমরা জািন শে র জ  িতন ভােব হয়। এক রকম হল শ   থেক শে র জ  হয়। কথা কাটাকািট চলেছ, 
আিম একটা কথা বললাম আপিনও একিট কথা বলেলন। ি তীয়  মৗন  থেক শে র জ  হে । যাঁরা বড় বড় সািহিত ক, 
কিব, িশ ী  ব ািনক এনারা সব সময়  মৗন থােকন। খািলজ ই াহম একজন খুব নামকরা  লখক, ‘ েফট’ নােম একটা 
খুব িবখ াত বই তারঁ রচনা। উিন একটা কথা বলেতন  য,  মৗন ছাড়া  কান সািহত  রচনা করা যায় না। উিন খুব  ঃখ 
কের বলেছন ‘আমার অেনক ব ুরা আেছন, তারঁা  মৗন অভ াস কেরন না, তা সে ও তাঁরা িলেখ যাে ন, আর আিম 
অবাক হেয় ভািব তাঁরা  লেখন িক কের’!  মৗন ছাড়া কখন  কান সজৃনশীল কাজ হয় না।  মৗন  থেক  য সািহত  রচনা 
হয়  সই সািহেত র শে র অেনক দাম হেয় যায়। তৃতীয় ভােব শে র উৎপি  হয় যখন  কউ ধ ােনর গভীের চেল যান। 
ধ ােনর গভীের িকছু িকছু আধ াি ক সত  উ ািসত হেত    কের। ধ ােনর আরও গভীরতেমা অব া হল  যখােন  বদ 
সিৃ  হয়। ধ ােনর গভীের  যখােন িগেয়   তেবাধ  শষ হেয় অখে  লীন হেয় যাে , তার মােন তখন একিদেক   ত আর 
তার ওপাের অখ । এই অখ  আর খে র মাঝখােন  য সীমােরখাটা আেছ, এটা আসেল হল শে র সীমা।  কারান, 
বাইেবল  যটা  বিরেয়েছ  সটা এই সীমা  থেকই  বিরেয়েছ। আর  বেদর জ ও এখান  থেকই, তাই এই শ  েলা খুব 
পিব । যার জ  যিদ খুব খিতেয় পড়া হয় তখন  দখা যায়  বদ, বাইেবল,  কারান এরা আলাদা িকছ ু বলেছ না। 
আধ াি ক সেত র ব াপাের  য কথা েলা বলা হে   স েলা সবাই একই কথা বলেছ, ভগবান বুে র কথাও এই একই 
কথা। খ  আর অখ েক  য  রখাটা আলাদা করেছ ঐ  রখাটাই  বেদর  রখা। এইখান  থেকই ওঁ এর উৎপি ।  সইজ  
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 থম শ  ওঁ। বািক যা িকছু শ  সব ওঁ এর পেরই আেস। ‘অ’ ‘উ’ ‘ম’ এই িতনেট শ  িদেয় ও।ঁ ‘অ’  িণ আমােদর 
মুেখর সব  থেক অ  ভাগ  থেক  তরী হয়। তাই  েত ক ভাষার  থম অ র ‘অ’। সং ৃত ভাষা খুব িব ান স ত ভাষা, 
সং েৃত  িণ ‘অ’ িদেয়    হেয় ‘ম’  ত িগেয়  শষ হয়, গলা  থেক    হেয়  ঠােঁট এেস  শষ হে । ‘অ’ আর ‘ম’ 
এর মাঝখােন বািক সব  িণ। মাঝখানটােক  দখােনার জ  ‘উ’ বলা হয়। ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ বলেল সব  িণেক 
 বাঝাে ।  যমন CO2 বলেল কাব  নডাই অ াইেডর যত  পািট  স আেছ সব জানা হেয় যায়। িঠক  তমিন ‘ওঁ’ এর মেধ  
িবে র  য  কান শ ,  য  কান ভাষা বাঁধা হেয় আেছ। ওঁ এর বাইের  কান শ   যেতই পারেব না, কারণ ‘অ’ িদেয়    
আর ‘ম’ িদেয়  শষ আর মাঝখােন ‘উ’ ত বািক সব  িণ ঘুরপাক খাে । ফেল ওঁ এর বাইের  কান  িণ  যেত 
পােরনা। তাই ওঁ  ক অ র  েপ  দখা হয় না, ওঁ হল  িণ। বলেছন  য, এই ওঁ এর পের  বেদর আগমন    হয়।  বদ 
হল আধ াি ক সেত র ত ।  যমন গায় ী ম , একটা আধ াি ক সত  এই গায় ী মে র মধ  িদেয়  প পাে , এটাই 
 বদ। ওঁ এর ওপাের অখে র রাজ , অখে র রােজ  শ  বেল িকছু  নই।  ামীজীও এক জায়গায় বণ  না করেছন  য, 
ধ ােনর গভীের িগেয় মন যখন অখে  লীন হেত যাে  তখন  শষ ম ুেত  একটা ঘ টা  িণর মত ঢং শ  হয়, ওঁ আর 
ঘ টার ঢং  েটা একই রকেমর  িণ। িঠক  তমিন, অখ   থেক মন যখন বা  জগেত নামেত থােক তখনও  থম  য 
 িণ  নেত পান  সটাও হল ঐ ঘ টার ঢং  িণ। এই জায়গাটাই  বেদর উৎপি র  ান।  য  কান ধেম র ধম  ে র ঐটাই 
উৎপি র  ান, তার কারণ ওর ওপাের অখে র ঘের  কান  িণ যােব না।  
 
 ধতৃরা  এরপর    করেছন – িযিন  বদ জােনন, তপ ািদ কেরন, িতিন যিদ পাপ কম  কেরন তখন  বদ িক 
তােঁক র া কেরন? সনৎ জাত বলেছন ন ছ া ংিস বৃিজন াভার য়ি  ম া য়ািবন ং ম ায় য়া বত মান   । ন ীড়ং শ   া ইব 
জাতপ া   াংে  নং  জ হত  কােল। ।৫/৪৩/৫।‘পাপীেক  কান  বদ র া করেত পােরনা। তুিম যিদ সব  বদ 
 জেন থাক, সব  বদ যিদ  তামার মুখ  থােক তারপর তুিম যিদ পাপ কর তখন  বদ  তামােক র া করেত পারেব না। 
 যমন পাখীর ডানা গিজেয়  গেল  স তার বাসা  ছেড় উেড় চেল যায় িঠক  তমিন যিদ  কান  বদ জানা  লাক পাপ কের 
তখন  বদ তােক  ছেড় উেড়  বিরেয় যায়’। 
 
 সনৎ জাত বলেছন যারা তপ ািদ করেছ এই তপ া  থেক তার বােরা রকেমর  দাষ হয়।  তেরা রকেমর 
নশৃংস মা ষ হয়।  া েণর বােরািট ধম । তপ ােত  য বােরা রকম  দােষর কথা বলেছন এ েলা হল আমােদর  য 
মূল েবাধ েলা রেয়েছ  স েলােকই সামেন িনেয় আসা হে ।   াধকাে ম ৗ  লাভেম ােহৗ িব িধৎ সাহকৃপ য়াহসূে য় 
মানেশ াে কৗ  ৃ হা চ। ঈষ  া জু  া চ ম   ে দাষঃ ব    াঃ সদা  াদ ৈশ ে ত নর াণ া   ।। এৈক কঃ পু যু পাে   হ 
ম  া    ম  জষ ভ। িল ম ােনাহ র ং  তষাং ম ৃগাণ ািম ব ল ু কঃ।।৫/৪৩/১৭-১৮। এই বােরা রকেমর  দাষ হল 
কাম,   াধ,  লাভ,  মাহ, িবিধৎসা বা অতৃি র ভাব, িনদ  য়তা, অসয়ূা, মান,  শাক,  হৃা, ঈষ  া ও জু  া বা িন া। এই 
বােরািট  দাষেক সব সময় ত াগ কের িদেত হয়।  যমন িশকারী প পাখীেক বধ করার জ  ফাকঁ  খাঁেজ, িঠক  তমিন 
এই  দাষ েলা মা ষেক বধ করার জ  ফাকঁ  খােঁজ। এর আেগও আমরা স াপ িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। মা েষর 
মেধ  যখন  য  কান স াপ আেস  সই স াপ মা ষেক  ই িদক িদেয় মাের। স াপ শরীরেকও খারাপ কের  দয় আর 
মৃতু েকও কােছ িনেয় আেস।  সইজ  কখন স াপ করেত  নই। ছয় রকেমর পাপধম ী মা ষ হয়। িবক নঃ 
 ৃহয়াল ুম ন  ী িব ৎ  কাপং চপ েলাহর  ণ  । এত া    পাপ াঃ ষ রাঃ পাপধম  া      ব ে ত  না  স ঃ 
  েগ  ।।৫/৪৩/১৯।  থম িবক ন ঃ,  য িনেজর খুব  শংসা কের  বড়ায়, আ  াঘা, অথ  াৎ িনেজর ঢাক িনেজই  পটাে , 
আিম কেরিছ, আমার মত  কউ  নই, আিম বেলিছ ইত াদ। ি তীয়  য িনেজর অপমান িকছুেতই স  করেত পােরনা। 
তৃতীয় সব সময়   াধী। চতুথ   সব দা মনটা চ ল। প ম  য আি তেক র া  দয় না। ষ  পরদারািদেভােগ া। এইভােব 
সনৎ জাত নানা রকেমর  দােষর কথা বলেছন। এ েলাই আবার অ া  শাে ও িবিভ  ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।  
 
 আবার  বেদর স ে  বলা হে । আেগকার ঋিষরা,  যমন অথব া মুিন বা অ া  মহিষ   সমুদয়  যটা গান 
কেরিছেলন  সটাই  বদ। যিদও আমরা  ায়ই বিল  বদ   ার মুখ  থেক  বিরেয়েছ িক  এখােন মহাভারত পির ার 
বলেছ ঋিষরা  যটা গান কেরিছেলন ঐটাই ওনােদর ধ ােনর গভীের উ ািসত সত । সনৎ জাত বলেছন,  য সম   বদ 
মুখ  কের িনেয়েছ  স িক  কখনই  বেদর পি ত নয়। িক   বদ িদেয়  যটােক জানা যায়,  সই পরমাথ   ত , এই পরমাথ   
ত েক িযিন  বদ িদেয়  জেনেছন িতিনই িঠক িঠক  বেদর পি ত। ঠা েরর স ান  ামী অেভদান জী মহারােজর সােথ 
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কেয়কজন  বেদর পি তেদর পিরচয় করান হেয়িছল। যখন পিরচয় করান হি ল তখন  ামী অেভদান জীেক বলা হল 
এনারা সবাই  বেদর পি ত।  েন মহারােজর মুখ  চাখ লাল হেয়  গল, িতিন বলেছন ‘এরা কখনই  বেদর পি ত হেত 
পােরনা, আমরাই হলাম  বেদর পি ত, আমরাই িঠক িঠক  বদ ’। পর রােত  বদ  তােঁকই বলা যােব িযিন  বেদর 
 যটা  িতপাদ ,  বদ যাঁর িদেক ইি ত করেছ, তাঁেক িযিন  জেনেছন িতিনই  বদ ।  তাতাপািখর মত  বদ মুখ  করেলই 
 বদ  হওয়া যায় না। উপিনষেদও এই িনেয় আেলাচনা করা হয়, যত ণ তুিম না বুেঝ থাক  বদ িক বলেত চাইেছ 
তত ণ তুিম যতই পাঠ কের যাও, মুখ  কের যাও এ েলার  কান দাম  নই।  য িবষয়েক িনেয় বলেছ ঐটােক যখন তুিম 
উপলি  কেরছ তখনই তার দাম  দওয়া হয়।  
 
 এরপর সব    িনেয় বলেছন। সব   শ িট আমােদর পর রােত খুব    পূণ  ।  ত  দিশ   লাকানাং সব  দশ ী 
ভে ব র ঃ। সে ত   ব  া ণ ি  ং ি  া   স ব ি ব ে বৎ ।।৫/৪৩/৬৩।  য  যাগী সম   লাকেক  ত    দেখ িনেয়েছন 
তােঁক বলা হয়   া।  যাগ সাধনােত ইি েয়র শি   চ   বেড় যায়। গীতার চতুদ  শ অধ ােয় ভগবান  ীক ৃও িঠক এই 
কথাই বলেছন সব  া ের ষ ু  দ ে হহি ন  ক াশ উপজা য় েত, সাধনা করেত করেত যখন স  ণ বৃি  পায় তখন ইি য় িলর 
শি  অেনক  বেড় িগেয় ইি য় িল  খর হেয় যায়। এখন আিম  চাখ িদেয় ঘেরর  দওয়াল পয    দখেত পারিছ। িক  
 যাগ সাধনা কের কের যিদ স  ণ খুব  বেড় যায়, তখন এখােন বেসই আিম চােঁদ িক হে , সেূয   িক হে  সব    
 দখেত পারব।  ামীজীও বেলেছন  যাগীরা দেূরর িজিনষ  দখেত পান, দেূরর কথা  নেত পান। এই ধরেণর  যাগীেদর 
বলা হয়   া। িক  িযিন সত    প  ে  অবি ত একমা  িতিনই হেলন সব  । এই সব   েক িনেয় ম ুেকাপিনষেদও 
িকছু আেলাচনা আেছ, গীতােতও িকছ ুউে খ আেছ িক  শ রাচায  সব ে র ব াপাের খুব পির ার কের বেল িদেয়েছন – 
িযিন পরমাথ    পেক জােনন িতিনই একমা  সব  । অথ  াৎ ভগবানেক িযিন  জেনেছন িতিনই সব  । িক  পেরর িদেকর 
িবিভ  কািহনীেত সব    বলেত  বাঝান হেয়েছ িযিন িঠক িঠক সব িকছুই জােনন। সব   েক  য  কান   ই করা  হাক না 
 কন িতিন সব  ে র উ র িদেয়  দেবন। অ  িদেক আমােদর শাে  সব  ে র অথ   হে  িযিন ঈ র দশ ন কেরেছন। এর 
আেগ  যমন বলেছন যারঁা স ণূ    লাকেক  দখেত পান তা ঁরা   া তাঁেদরও সব   বলা হে  না। সব ে র সব   শে র 
একটা অথ   ভগবান।  
 
 ধতৃরা  নানা রকেমর কথা  নেছন আবার   ও করেছন। আবার বলেছন আপিন    িনেয় কত   র কথা 
বলেছন ইে  হে  আবার পুেরা কথা েলা  িন। সনৎ জাত খুব   র বলেছ ‘   করার সময় তুিম  য মােঝ মােঝ খুব 
হিষ  ত হেয় উৎফু  হেয় উঠছ, এইভােব তড়বড় করেল িক     উপলি  হয় না। ধম  কথা এভােব এেগােত পােরনা’। 
ধম  কথা জানেত চাওয়া মােনই   র দরজায়   েরর মত পেড় থাকেত হেব।   র  য়াের পেড় থাকেত থাকেত মন 
যখন শা  হেয় যােব তখন    একিট িক  েটা কথা বেল  দেবন  সই একিট  িট কথাই  দয়েক  ােনর আেলােত 
উ ািসত কের  দেব। আমরা এখােন যারা শা  অধ য়ণ করেত আসিছ, সবাই িকছু না িকছু শাে র কথা  েনিছ বা পেড়িছ 
িক  তাও আমােদর  ান হে  না  কন? গীতা আর উপিনষেদর কথা না হয়  ছেড়  দওয়া যায়, সং েৃত বেল আমরা 
অেনেকই পড়েত পািরনা। িক  কথামতৃ বাংলায় পড়িছ আর গীতা, উপিনষেদর কথা আর কথামেৃতর কথা একই, িক  
এতেতা কথামৃত পড়িছ িক  তা সে ও ভগবােনর  ান  কন হে  না? কারণ একটাই, আমােদর মন এখন শা  হয়িন। 
খুব উ   েরর সাধেকর কােছ যিদ আমরা  কান    িনেয় যাই তখন আমােদর মন যিদ   ত না হেয় থােক, মন যিদ 
শা  না হেয় থােক, তারঁা  কান কথার উ রই  দেবন না। জ ুর কােছ একজন  িফ মহা া িছেলন। জ ুেত তাঁর খুব নাম 
ডাক িছল। একবার কেয়কজন স  াসী  সই  ফী মহা ার সে   দখা করেত িগেয়িছেলন। স  াসীেদর মেধ  একজন 
তােঁক িজে স করেছন ‘ভি  িকভােব হয়’? তখন  সই  ফী মহা া খুব   র একটা কথা বলেলন ‘জিমদাির  যভােব 
পির ম কের অজ ন করেত হয়, িঠক  সইভােব ভি েক অজ ন করেত হয়’। আমােদর অেনেকর ধারণা  য ভি  হয়, িক  
তা না, ভি েক অজ ন করেত হয়। ধতৃরা েক সনৎ জাত বলেছন ‘তুিম  যভােব ছটফট করছ এেত িকছুই  ান হেব না। 
 তামার মেনর মেধ  সব সময়  ঢউ উঠেছ। যখন মেনর সম   ঢউ ওঠা ব  হেয় মন শা  হেয় যায় তখনই মেন 
  িবদ ার উদয় হয়’। িক কের   িবদ ার উদয় হে ? যখন িযিন  যটােক অবল ন কের ধ ান করেছন,  যমন  কউ 
একজন ‘ওঁ নমঃ িশবায়’ ম  জপ করেত করেত  ধ ু িশেবর ধ ান কের যাে ন। এখন মেনর মেধ  যখনই অ   কান 
ভাব উঠেছ  সটােক  কেট িদে ন। িক িদেয় কাটেছন? িশেবর ভাবনা িদেয়। এইভােব ভাবনা েলা কাটেত কাটেত একটা 
সময় সব রকেমর বৃি  ওঠাটা ব  হেয় মা  একিট ভাবনা  থেক যায়,  সই একিট ভাবনা হল  ধ ু িশব। িঠক  তমিন, 
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িযিন  ীরােমর বা  ীকৃে র বা  চত  মহা ভুর িচ া করেছন, তােঁদরও িঠক একই প িতেত সব বৃি  ওঠা ব  হেয় 
একিট বৃি   থেক যায়। সব বিৃ  ওঠা যখন ব  হেয়  গল, মেনর সব রকম ভাব ওঠা ব  হেয় শা  হেয়  গল তখন 
  িবদ ার উদয় হয়।   িবদ ার উদয় হওয়া মােন তারঁ    ান হেয়  গল না,    বলেত িক বলেত চাইেছ এই  বাধটা 
এেস যায়। তাই মন যত ণ না শা  হে  তত ণ িক   কান  ানই হয় না।  সইজ  আেগ পাপকম ,   ম   থেক 
মনটােক সিরেয় আনেত বলা হয়। পাপকম   থেক মনেক সিরেয় আনার পর ইি েয়র চ লতােক শা  করেত হয়, 
ইি য়েক শা  কের মেনর চ লতােক  শিমত করেত হয়। সব  শেষ আেস সাধনার ফল িনেয়  ি  া, আমার কেব 
সমািধ হেব, কেব উপলি  হেব, এই িচ ােকও  শেষ উিড়েয় িদেত হয়। তারপর িঠক সমেয় ঐ   িবদ ার উদয় হয়, তার 
আেগ িকছুই হয় না। ঠা রও বলেছন – যখন পাঁচটা িজিনষেক জানবার ইে  হয় তার মােন এখনও তার  ান উদয় 
হয়িন। এক জানার নাম  ান, ব  জানার নাম অ ান। এর   রকেমর অথ   হেত পাের, একটা অথ   যখন আিম  জেন 
 গলাম িতিনই আেছন এটা হল  ান। আবার যখন আমার ব   বাধ হে  তখন এটাই অ ান, ব  িজিনষেক জানেত 
ইে  করেছ এটাও অ ান।  
 
 সনৎ জাত বলেছন গূ ি  স প া ইব গ র া িণ  িশ য়া   ন বৃে ন মত  াঃ।  তষু  মু ি  জনা িবমঢ়ূা 
যথা ানং  ম াহয়ে  ভয়া য়।  যািগন ং  প ি  ভগব ং স নাতন  । ।৫/৪৬/২২। সাপ  যমন ই ঁেরর গেত  িগেয় 
লুিকেয় থােক, িঠক  তমিন  য অহ ারী  স তার িশ া আর ব বহারেক মুেখাশ কের আড়ােল তার অহ ারটােক লুিকেয় 
রােখ। যারা ভগবান লােভর উে ে  ধেম র পথেক অ সরণ কের চেলন তােদরেক এই অহ ারী প ুষরা  সই পথ  থেক 
সিরেয়  নয়। িকভােব সিরেয়  নয়? যােদর  বশী জাগিতক বুি  আর িনেজেদর যুি বাদী বেল মেন কের তারা িবিভ  
কথার মারপ ােঁচ এেদর িচ াভাবনােক িব া  কের িদেয় পথ   কের  দয়। এেদর সব কথাই  য িঠক তা নয়।  সইজ  
যারা পরমা ার পেথ ভি র পথেক আ য় কের  নয় তােদর এই ধরেণর  লাকেদর  থেক খুব সাবধান থাকেত হয়। এরা 
যখন িঠক িঠক পরমা ার পেথ একটু এিগেয় যায় তখন ভগবােনর কপৃায় তারা সিঠক পেথ এেগােত থােক। 
 
 নাহং স দা হস ৎকৃতঃ  াং ন মৃত ুন  চ ামৃত ুরম ৃতং  ম  তঃ  াৎ । সত ানৃে ত স ত সম ানবে  সত  
 যািনরস তৈ ব এক।  য াি গন ং  প ি  ভগব ং স নাতন  ।।৫/৪৩/২৩। সনৎ জাত বলেছন আিম কখন কা র 
অসৎকােরর পা  হই না। সনৎ মােরর মন এত উ  অব ায় তােঁক  ক আর অসৎকার করেব।  সইজ  আমার মৃতু ও 
 নই জ ও  নই। আিম  যখােন কা র অব া বা অসৎকােরর পা  হইনা  সখােন আমার আবার মৃতু ই বা িক আমার 
জ ই বা িক। খুব সাধারণ িজিনষও আমােক ছুেঁত পােরনা। িনত -বু -  -ম ু  ে র সে  আমার এক  বাধ,  সইজ  
আমার জ ও  নই মৃতু ও  নই। তাই আমার ব নও  নই মুি ও  নই, সৎ অসৎ সব িকছুেতই আমার সমান  বাধ। 
সত ান ৃে ত সত সমান বে  সত   যা িন রসত ৈ ব এক ।  যা ি গন ং  প ি  ভগব ং সন া তন  ।  যখান  থেক সৎ আর 
অসৎএর উৎপি  হয় আিম  সই জায়গােত িগেয় এক হেয় আিছ। সৎ মােন  যটা আেছ আর অসৎ মােন  যটা  নই। িক  
দাশ িনক দিৃ  িদেয় বলা হয়, সৎ মােন  য িজিনষটার উপলি  হয়, অসৎ মােন  যটার উপলি  হয় না। আমােদর পাচঁিট 
ইি য়  য িজিনষেক ধরেত পাের  সটাই সৎ,  যমন এই বই, এই  াশ এ েলা সৎ কারণ আিম এ েলা ইি য় িদেয় 
 দখেত পারিছ। িক   কউ এেস যিদ বেল আকাশ  ম বা ব  াপু , আকাশ  ম আিম  দখেত পাি  না আর ব  ার  তা 
 কান স ান হয় না, তাই এই  েটা অসৎ। িক     এই সৎ আর অসৎএর পাের।  কন    সৎ আর অসৎএর পাের? 
কারণ   েক ইি য় িদেয় জানা যায় না তাই    অসৎ আবার     য  নই এটাও বলা যায় না কারণ আমার আিম 
 বাধটা আেছ তাই    অসৎ নন। একিদেক িতিন সৎ নন অ  িদেক িতিন অসৎও নন। জাগিতক ব  আর ভগবােনর 
মেধ  এখােনই পাথ  ক , জাগিতক ব  হয় সৎ হেব আর তা নাহেল অসৎ হেব। যিদ পাঁচিট ইি য় িদেয় জানা যায় তাহেল 
 সটা সৎ, ইি য় িদেয়  যটা জানা যায় না  সটা অসৎ।  যমন আমার িযিন  িপতামহ িছেলন িতিন এখন আমার কােছ 
অসৎ, িতিন এখন  য  লােকই থা ন না  কন আমার এই পাচঁটা ইি য় িদেয় তােঁক উপলি  করা যােব না। অথচ িতিন 
এক সময় িছেলন িক  এখন িতিন অসৎ হেয়  গেছন। আবার বত মােন আমার বািড়েত যারা আেছ তারা সবাই সৎ, কারণ 
আিম তােদর সবাইেক পাঁচটা ইি য় িদেয় জানেত পারিছ। ভগবােনর   ে  এই পাঁচিট ইি য় িদেয় কখনই তাঁেক জানা 
যােব না, তাই এই অেথ   িতিন সৎ নন। আবার িতিন  য  নই এটাও বলা যােব না, কারণ ধ ােনর গভীের তােঁক দশ ন করা 
যায়। ঋিষরা বেল  গেছন িতিন আেছন।    মন,    বুি  আর    আ া এক, িবেশষ অব ায় িবেশষ ভােব তােঁক জানা 
যায়, তাই এেকবােরই  য ভগবানেক জানা যায় না তাও নয়। এই ভােব জানা যাে  তাই ভগবান অসৎ নন।  সইজ  
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বলা হয় ভগবান, ঈ র,    একিদেক সৎ নন অ  িদেক িতিন অসৎও নন, এিট িহ  দশ েনর খুব িবখ াত একটা 
 মৗিলক ত ।  বৗ  দশ েন ভগবান হেয় যান অসৎ, যার জ  এেক বলা হয় শূ  বা  িণক িব ানবাদ, এঁরা বেলন িতিন 
বেল িকছ ু নই, এইভােব  ায় অসৎএর িদেক িনেয় যান। আবার   তবাদী ধম   েলা ভগবানেক সৎ এর িদেক িনেয় যায়, 
তারা বেল আিম ভগবানেক  দখার  চ া করিছ, আিম তােঁক জানার  চ া করিছ। িক  িঠক িঠক িহ  দশ  ন বলেব ভগবান 
সৎও নন অসৎও নন, িতিন সৎ ও অসৎএর পার।  
 

এর আেগ আমরা  যখােন খ  অখে র িবভাজন  রখার কথা বেলিছলাম  সই িবভাজন  রখার ঐপাের ভগবােনর 
অখ  রাজ  আর খে র  যখানটা িবভাজন  রখা আসেছ  সখান  থেক অেনক িকছু    হে , এই িবভাজন  রখা  থেকই 
পাপ-পূণ , সৎ-অসৎ, ধম -অধম     হয়,  বেদর   ও এইখান  থেক। সনৎ জাত বলেছন ‘আিম ঐ জায়গাটােত অবি ত 
 যখান  থেক সৎ আর অসৎ    হয়, আিম সৎ অসৎএর পাের’।  মাহনবাগান আর ই েব েলর  খলা    হেয়েছ। যিদ 
িজে স করা হয় কটা  গাল হেয়েছ? এখনও  গাল হয়িন, শূ  শূ । আর  খলা এখনও   ই হয়িন, তখন যিদ িজে স 
করা হয় কিট  গাল হেয়েছ? এই    ওেঠই না।  খলা যখন    হেব তখন হারিজেতর    আসেব।  খলাই    হয়িন 
তাহেল হারিজেতর     কাে েক আসেব।  রফাির যখন  ইেসল বাজাল তখন হারােজতার কথা আসেব,  ইেসল মারেতই 
 খলা শূ  শ ূ   থেক    হয়। সনৎ জাত বলেছন আিম ঐ জায়গাটােত দািঁড়েয় আিছ  যখান  থেক সৎ অসৎ    হয়, 
তাই আমার আবার জীবন-মৃতু র িক আেছ! 
 
 ‘ হ ধতৃরা ! পরমা া িযিন তারঁ সে   যমন সাধু-পু েষর  কান স ক    নই,  তমিন অসাধুর সে ও  কান 
স ক   নই। িতিন সব সময় িনিল  । ভােলা-ম , পাপ-পূণ , ধম -অধম , জীবন-মৃতু  এ েলা হল  দহািভমানী পু েষর 
জ ’। ধতৃরাে র মূল    িছল মৃতু  বেল িকছ ুআেছ িক  নই। সনৎ জাত বলেছন  দহািভমানী পু েষর জ  মৃতু  আেছ। 
তাহেল সনৎ জাত  য বলেছন মৃতু  বেল িকছু  নই, িতিন িক িকছ ুভুল বলেছন? এেকবােরই ভুল বলেছন না, কারণ তা ঁর 
 দহািভমান  নই, িতিন িনেজেক আ া বেলই জােনন। িযিন সব  ব াপী, অন , িনত  তারঁ মৃতু  হেব িক কের! এই 
িজিনষটােক  বাঝাবার জ  নানা রকেমর উপমা  দওয়া হয়। একটা বা ার জামা ধের যিদ টািন তাহেল  স খুব  চিঁচেয় 
বলেত থাকেব ‘তুিম আমােক  কন টানেল’? যতই বিল আিমেতা  তামার জামাটা  টেনিছ  তামােক  তা টািনিন। বা া মেন 
করেছ  স আর তার জামা এক। িঠক  তমিন জাগিতক দিৃ েত যারা খুব কাচঁা তারা মেন কের আমার শরীর আর আিম 
এক। এর ওপের যাঁরা তাঁরা বেলন আিম আমার ঘর-বািড় নয়, আিম আমার জামা-কাপড়ও না, আিম আমার শরীরও নই, 
আিম হলাম  সই    আ া। ঘরবািড়  যমন একিদন  ভেঙ যােব, গািড় পেনর বছর পুরেনা হেয়  গেল   াপ ইয়ােড  
 ফেল আসেত হেব িঠক  তমিন একটা সমেয় এই শরীরটাও  শষ হেয় যােব িক  আ া  যমন িছল  তমনিটই থাকেব। 
এখােনই মৃতু  আেছ িক  নই  বাঝা যায়, যিদ মেন কির আিম হলাম এই  দহ তাহেল মৃতু  আেছ, তখন আমােক তপ া 
করেত হেব িকভােব মৃতু েক জয় করা যায়। আর যিদ আিম িনেজেক  সই আ া বেল মেন কির তাহেল মৃতু   নই। 
ধতৃরা   য বলিছেলন পর রােত িতিন  েন এেসেছন  দবতারা আর অ ররা   চয   ও তপ া কেরিছল মৃতু েক জয় 
করার জ ,  সটাও িঠক, কারণ তারা িনেজেদর  দেহর সে  জুেড়  রেখেছ।  
 
 সনৎ জাত বলেছন, পরমা ার সে  সৎ কেম র সে ও  কান স ক    নই অসৎ কেম র সে ও  কান স ক   নই। 
সৎ কম  আর অসৎ কেম  ভগবােনর িকছুই আেস যায় না। আমােক যিদ মৃতু র পর নরেক  যেত হয় তাহেল অ িবধার িক 
আেছ! ভগবান ছাড়া িকছুই  নই। তাই যিদ হয় তাহেল নরকটা িক ভগবােনর বাইের হেব! ঠা র বলেছন কািমনী-কা ন 
ত াগ করেত, িক  কািমনী-কা নও  তা ভগবােনর, তাহেল কািমনী-কা ন ত ােগর িক আেছ! সিত ই তাই, নরকেকও ভয় 
পাওয়ার িকছ ু নই আর কািমনী-কা েনর ত ােগরও িকছুই  নই। িক  কািমনী-কা ন আর নাম-যেশর  পছেন মা ষ যখন 
ছুটেত থােক তখন িকছু সম া আেস।  বশী টাকা-পয়সা হেয়  গেল ইনকাম ট াে র ভয় আসেব। ক ৃিকেশার বলত 
আিম খ, মােন আিম    আ া। অ  িদেক কৃ িকেশােররও ট া ওয়ালােক ভয়, বািড়েত এেস ঘিটবািট িনেয় যােব। 
কািমনী-কা ন িনেয় পেড় থাকেল সব সময়  ি  া  লেগ থাকেব। নাম-যশ িনেয় থাকেলও একই িজিনষ হেব, নাম-যশ 
হেল তখন খুব সতক   হেয় চলেত হেব, একটু িকছু এিদক  সিদক হেয়  গেল বদনাম হেয় যােব। কািমনী-কা নও ঈ েরর 
িক  কািমনীর জ  কা ন চাই, আর কা েনর জ   াণা ক পির ম। এখন আিম ঐ পির ম করেত চাইিছ িক চাইিছ 
না? না, আিম ঐ  বদম খাটিন খাটেত পারেবা না। তাহেল আমােক কা ন ছাড়েত হেব। কা ন ছাড়েল আমােক কািমনীর 
আশা ত াগ করেত হেব। তার মােন ভগবােনর  য কািমনী-কা ন  প, ভগবােনর  সই  প আিম চাইনা। ঠা েরর ঐ 
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 েপর জ   যটা আমােক িদেত হেব  সটা িদেত আিম রাজী নই। তাহেল ঠা েরর  কান  পটা আমার চাই? ঠা েরর  য 
 ান, ভি , ত ােগর  প  সটা আমার চাই। আেরকজন হয়েতা বলেব আিম ঠা েরর কািমনী-কা ন  প চাই। তাহেল 
 সটা নাও,  ক বারণ করেছ  তামােক!  ছেল যখন উ ট  কান  মেয়েক িবেয় করেত চায় বাবা-মা  ছেলেক অেনক কের 
 বাঝায় যােত ঐ  মেয়েক িবেয় না কের।  ছেল যখন িকছুেতই বাবা-মার কথা  নেত রাজী হয় না তখন বাবা-মা বেল, 
পের যখন কাদঁেব তখন আমােদর কােছ এেস  ঃখ করেব না। ঠা েরর কািমনী-কা েনর  েপর  পছেন যখন আিম 
 দৗড়াি , তারপর আিম যখন কাঁদেবা আর তখনও যিদ বিল, না এইটাও  তা ঠা েরর  প তখন তােত কা র আপি  
থাকেব না। আিম যিদ মেন কির কা ারও একটা  খ আেছ।  যমন সে িটেসর সময়  ীক সািহেত র  লখকরা সব 
 ােজিড িলখেতন, যিদও  স িপয়র পেরর িদেক  ােজিডর উপর অেনক সািহত  রচনা কেরেছন িক   ীকেদর মত 
 ােজিড সািহত   কউ  তরী করেত পােরিন।  ীক  দেশর  লখকরা তখন বলত  লােকরা কা াকািট করার জ  আমােদর 
পয়সা  দয়। যিদ  চােখর জল  ফলেত  তামার ভােলা লােগ তাহেল ঠা েরর কািমনী-কা ন  পেক িনেয় থাক। িক  যিদ 
তুিম মেন কর  তামার ক  হেব তাহেল ঠা েরর ঐ  পটা িনও না। নরকটাও ঠা েরর বাইের নয়, িক  আমার ঐ  পটা 
লাগেব না। যিদ  কউ বেল নরেক িগেয়ও যিদ আমার ঠা েরর  বাধটা থােক তাহেল আিম নরেকও  যেত রাজী আিছ 
তখন তার নরেক িগেয়ও িকছু আসেব যােব না।  গ েকও িহ রা  কন চায় না? কারণ  েগ  িগেয় ঈ েরর  ান, ভি , 
 বরােগ র  পটা চেল যােব।  সইজ  িহ ধম  বেল আিম নরকও চাইনা  গ  ও চাইনা, কািমনী-কা নও চাইনা নাম-যশও 
চাইনা, কারণ  সখােন ঠা েরর  ান, ভি ,  বরােগ র  পটা থােক না। িক  যারা বেল আিম ঠা রেক কািমনী-কা ন 
নাম-যেশর মেধ ই  দখিছ,  সটা এেদর মুেখর কথা, ঐভােব তারা  দেখ না। যিদ তাই  দখত তাহেল এ েলা  থেক যখন 
ক  পায় তখন  কেঁদ ভাসাত না।  
 
 সনৎ জাত বলেছন, এই ধরেণর   েব ােদর  কান কথা কাউেক  কান স াপ  দয় না, আবার কা র কথােতও 
তােঁদর মেধ   কান স াপ সিৃ  হয় না।   িবদরা িবিধ-িনেষেধর পাের চেল যান। িবিধ মােন আমােক এই এই করেত 
হেব, এই ধরেণর  কান িনয়েমর মেধ  থােকন না। িঠক  তমিন  কান ধরেণর িনেষধ তােঁদর উপর  েযাজ  হয় না। যিদ 
  েব া,    ানীেক িনিষ  িকছু  খেত  দয় িতিন  খেয়  নেবন, যিদ বেলন আপিন এটা খােবন না, উিন তখন খােবন 
না।    ানীর  কান িকছুেতই িকছু আেস যায় না। তুিম এটা কর তােতও তারঁ  কান আপি   নই, তুিম এটা করেব না 
তােতও  কান আপি  থাকেব না।  কউ যিদ তাঁর িন া কের, উিন বুঝেতই পারেবন না  য তাঁর িন া করা হে । 
  িবদরা িন া  িতর পাের চেল যান। সব িকছুর পাের িগেয় তাঁেদর বুি টা এেকবাের ি র হেয় যায়। বলেছন –  য 
মা ষ এইভােব সম  ভূেত পরমা ােক দশ ন করেছন, িতিন তখন িক িনেয়ই বা  শাক করেবন আর  কান িজিনষেক িনেয় 
উৎফ ু  হেবন। ঠা র  যমন বলেছন – আিম  দখিছ সবটাই সি দান । ঠা র  দখেছন  য ছাগেক বিল  দওয়া হেব  সও 
সি দান  আর  য বিল িদে   সও সি দান ।  সই ছাগেক যখন বিল  দওয়া হল তখন িক থাকল?  সই সি দান ই 
থাকেলন, তখন িতিন কার জ   শাক করেবন! অ  িদেক িবষয়াস  যারা তারা মূঢ়, এই মূঢ়রা িক বলল তােত 
  িবেদর িকছুই আেস যায় না। পাঁচ বছেরর একটা বা া যিদ আমােক বেল ‘কা  তুিম একটা মুখ ’। বা ার এই 
কথােত আিম িক িনেজেক অপমািনত  বাধ করব? িক  আমার ব  ুযিদ আমােক মুখ  বেল তখন আিম  রেগ যাব, কারণ 
আিম আমার ব ুেক আমার সমান সমান  দখিছ।    ানীেদর   ে  তারঁা এত উঁচুেত চেল যান  সখান  থেক তাঁরা এই 
িবষয়াস  মা ষেদর  দেখন পাঁচ বছেরর বা ার মত। পাচঁ বছেরর বা া যিদ আমােক বেল ‘কা  তুিম কত িকছ ুজান’! 
আিম িক বা ার কথায় অহ াের ফুেল উঠেবা?    ানীরা এত উঁচুেত চেল যান  সখােন  কান িন া  িত  পৗঁছােত 
পােরনা, এ েলার  কান  বাধই হয় না। এর খুব  লজ া  িনদশ ন ঠা েরর জীবেনই  দখেত পাই। দি েণ ের  দয়রাম 
িক একটা ভুল কাজ কেরিছল বেল কত  ৃপ রা তােক জািনেয় িদল দি েণ র মি র  ছেড় চেল  যেত হেব। ঠা েরর কােছ 
িক কের ভুল খবর এেসেছ ঠা রেকও নািক দি েণ র মি র  থেক চেল  যেত বলা হেয়েছ।  েন ঠা র কােঁধ একটা 
গামছা  ফেল িদেয়  সাজা  গেটর বাইেরর িদেক  বিরেয়  যেত থাকেলন। কতৃ পে র কােছ খবর চেল  গেছ  য ঠা রেক 
দি েণ র  থেক চেল  যেত বলা হেয়েছ  েন ঠা র  সাজা  গট  থেক  বিরেয় যাে ন। সে  সে  ঠা রেক িগেয় বলা 
হল, আপনােক চেল  যেত বলা হয়িন। উিন আবার ঘের িফের যথারীিত ভ েদর সে  কথা বলেত    করেলন।  
 
    ান যখন হয় তখন িক হয়? এর আেগ  দবযানী-শিম  া কািহনীেত   াচায    যভােব বেলিছেলন িঠক 
 সইভােব সনৎ জাত বলেছন অহ েম ব  ৃে তা মাত া িপ তা পুে াহ  হং পুনঃ। আ াহম িপ স ব   য  নাি  
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যদি  চ।।৫/৪৬/২৯। ‘আিম সবারই মা, আিম সবারই বাবা, আিমই আবার সবারই পু  আিম সবারই আ া, যা িকছু 
আেছ  সটা আিমই, যা  নই  সটাও আিম, আমার বাইের িকছু  নই। যার অি   আেছ  সটাও আিম, যার অি    নই 
 সটাও আিম’। অি   না হেলও ঐ িজিনষটার  বাধ থােক।  যমন ব  াপু  বলিছ, িক  ব  াপু  বেল িকছ ুহেত পােরনা, 
এই অভাবেবাধটাও পরমা ার মেধ ই থােক। ভগবান  ীকৃ  গীতােত িঠক একই কথা বলেছন – িপ তা হহম  জগেতা 
মা তা ধ া তা ি পতা মহঃ। এই জগেতর আিমই বাবা, আিমই মা, আিমই ধা ী আবার আিমই জগেতর ঠা দ  া।   াচায  িঠক 
এই একই কথা বেলিছেলন, আর এখােন সনৎ জাত  সই একই কথা বলেছন। পেরর িদেক িহ  ধেম র দশ েনর িবকাশ 
যােঁদর  ারা হেয়িছল তারঁা অেনেকই গীতােক ভাগবত ধম  বেলন।  ীকৃ  বলেছন আিমই জগেতর মা, আিমই জগেতর 
ধাতা, আিমই জগেতর বাবা আবার ঠা দ  াও। এই একই কথা   াচায   আর সনৎ জাতও বলেছন। িযিনই    ান লাভ 
কেরন িতিন  সই পরম স ার সে  এক হেয় যান। পরম স ার সে  যখন এক  বাধ হেয় যায় তখন িতিন  দেখন যা 
িকছু আেছ সবটাই িতিন িনেজ। ম ও আিম ভােলাটাও আিম, জ  আমার  থেক মৃতু ও আমার  থেক। ম ঃ সব ং 
 ব ত ে ত, আমার  থেকই সব িকছু  বেরাে ।  
 
 ধতৃরা ! আিম হলাম িপত াম ে হাহ ি   ি বর ঃ িপতা প ু  ভা র ত। ম ৈমব যূয়ম া  া ন  ম যূয়ং ন 
 বাহপ হ  ।।৫/৪৬/৩০। আিম হলাম  তামার বুেড়া ঠা দ া, আর  তামার িপতা, পু  সবই আিম।  তামার সব িকছ ু
আমার আ ায় অবি ত িক  আবার তুিম আমার নও আিমও  তামার নই। এ েলা হল মহাভারেতর  ট   াক। এ েলােক 
 বাঝার জ  গভীর আধ াি ক মননশীলতার  েয়াজন। আ ার দিৃ েত িতিন সব িকছুেক এক  দখেছন িক   দেহর 
দিৃ েত িতিন আলাদা।    দিৃ েত সব এক িক  ব র দিৃ েত আলাদা। বলেছন,  কন আমার জ   নই  কন আমার মৃত  
 নই? কারণ আৈ ব  ান ং মম জ  চ আ া। আ াই আমার  ান আ াই আমার জ । আিম সব িকছুেত ওতে াত হেয় 
আিছ।  যমন বৃি র জল আর মািটেত িমেশ কদ  মা  হেয় িমেলিমেশ একাকার হেয় থােক,  যখােনই মািট খুড়েব  সখােন 
 ভজা। িঠক  তমিন আিম সবার মেধ  ওতে াত হেয় আিছ। আিম অজর ও িনত  নতুন মিহমােত সব সময়  কািশত হেয় 
চেলিছ। এই  য আমার   প, আমার জ   নই, মৃতু   নই, আিম সব ব াপী, এই িজিনষটােক  য বুেঝ িনেত পাের  সই 
 ানী  খ লাভ কের – মাং িব া য় কিবঃ আে   স ঃ। মা ষ কখন খুশী হয়? আমার এই   পটােক  জেন। কারণ আিম 
যখনই সনৎ জােতর   পেক  জেন  গলাম তখন িক  আিমও আমার   পেক আে  আে  জানেত    কের  দব। 
ভগবােনর   পেক জানেলই জীবেন  কৃত শাি  আসেত    কের। এই হে  সনৎ জাত সংবাদ।  
 
 এই অধ ােয়র মূল ব ব  হল – আ  ানী, িযিন আ ার   েপর সােথ একা   বাধ করেছন, িতিন  দেখন তারঁ 
জ ও হয় না মৃতু ও হয় না। আর িতিন  দেখন যা িকছু এই জগেত আেছ সব িকছুর মেধ  িতিন ওতে াত হেয়  
রেয়েছন।  যটা  নই  সটাও িতিন,  যটা আেছ  সটাও িতিন।  যটা আেগ হেয়  গেছ  সটাও িতিন,  যটা এখন হে   সটাও 
িতিন আর ভিব েত  যটা হেব  সটাও িতিন। তারঁ বাইের িকছুই  নই। িহ ধেম র এটাই  বিশ  , অ   কান ধেম  এই 
ভাব  দখা যােব না। এমনিক িহ ধেম র মেধ   য   তভাব  সখােনও এই ভাব পাওয়া যােব না। িহ ধেম র মূল ভাবই হল 
অৈ তভাব। অৈ তেক িহ ধম   থেক সিরেয় িদেল ইসলাম,  ী ান, জুদাইজ  , জরা   যত ধম  আেছ সব ধেম র সােথ 
িহ  ধম  এক হেয় যােব। অৈ ত ভাব মুিন ঋিষেদর  কান িচ া ভাবনা  সূত নয়, উপলি র জায়গায় িগেয় তারঁা এইটাই 
 ত   দশ ন কেরন। এই অৈ ত ত  িক  ধ ুিহ  ধেম র মুিন ঋিষেদর কােছই সত ? না, এটাই একমা  সত , িবে র  য 
 কান ধেম র সাধক যাঁরা ধ ান ধারণা কেরন তাঁরাই এই সত েক উপলি  কেরেছন।  ী ানেদর মেধ  িকছু সাধক িছেলন 
তারঁাও এই একই সত েক উপলি র কথা বেল  গেছন। ইসলাম ধেম  যা ঁরা  িফ সাধক তােঁদর মেধ ও অেনেকই খুব 
 জােরর সােথ বলেছন আিম  সই পরম সেত র সােথ এক।  িফর  শষ কথা আর অৈ েতর সত  এক।  সইজ  অেনক 
ঐিতহািসক বেল  িফ মতাদশ   বদা   থেক  ভািবত হেয়িছল। আবার অেনেক বেলন মহ দ  ই রকেমর িশ া 
িদেয়িছেলন, সাধারেণর জ  এক ধরেণর িশ া িদেয়িছেলন আর িকছু দরেবশ িছল, যারঁা মহ েদর বািড়র চাতােল 
থাকেতন, তােঁদরেক িতিন আলাদা ভােব িশ া িদেয়িছেলন। যিদ এইভােব  িফেদর পর রােক িবে ষণ করা হয় তাহেল 
এটাই  বেদর  বৃি মাগ  আর িনবিৃ মাগ  হেয় যায়। িক  যারা এেকবাের  গাঁড়া মুসিলম তাঁরা এটােক এেকবােরই মানেব 
না। যার জ   িফেদর িনিব চাের গলা  কেট সম া িমিটেয় িদল। জুদাইিজেমর কােছ আবার অৈ েতর এই ভাবেক িচ া 
করা মহা পাপ।  বৗ  ধম  আবার অৈ তেক পুেরাপুির মানেছ।  বৗ  ধম ও বলেছ সাধনা কের আিমও বু  হেয়  যেত 
পাির, আর ঐ অব ায় িগেয় আমার একই উপলি  হেব। একমা  িহ েদর মেধ ই  য  ধু অৈ ত মতাদশ  আেছ তা নয়। 
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িহ েদর কােছ অৈ তই চরম উে  । িহ  দশ েন অৈ ত তে  যত  জার  দওয়া হয়, অ া  ধেম  অৈ েতর উপর এত 
 জার  দওয়া হয় না। অৈ েতর কথা ঋিষরা ব  ভােব বেল  গেছন। যখনই  কান ঋিষ অৈ েতর চরম অব ায়  পৗঁেছ যান  
 সখােন িতিন এই কথাই বলেত থােকন আিমই সব িকছ ুহেয়িছ, আিমই সব িকছ ুকরিছ। গীতােত নানা রকেমর ভাবেক 
সম য় করা হেয়েছ িক  এখােন সনৎ জাত এেকবাের  ঘার অৈ েতর কথাই বেল  গেছন। আর  ঘার অৈ ত  য  ধ ু
সনৎ মারেক িনেয়ই বলা হে  তা নয়, এটা সবার জ ই বলা হে । এই অৈ েতর কথা অব  গীতােতও আেছ িক  
অৈ ত তে র সােথ গীতােত আরও অ া  মত ও তে র কথা বলা হেয়েছ,  যটা সনৎ জাতীয় সংবােদ  নই।  
 
 ীক ৃ ে র ি বি ভ  ন া েমর অ থ   
 এখান  থেক আমরা আবার মহাভারেতর মূল কািহনীেত চেল যাি । একিদেক যুে র   িত চলেছ অ  িদেক 
 ীকৃ ও  চ া করেছন যােত যু টােক আটকােনা যায়।  ধ ু ীক ৃই নয় আরও অেনেকই চাইেছন আেলাচনার মাধ েম যিদ 
 কান সম ার সমাধান  বিরেয় আেস। এর আেগ স য় পা বেদর সােথ এক    আেলাচনা কের এেস ধতৃরা েক সব 
খবর িদেয় বলেছন ‘আমরা  য কাজ করেত যাি  এ েলা িক  আমরা িঠক করিছ না, আপনার আেদশ মত আপনােদর যা 
ব ব  িছল আিম পা বেদর জািনেয় িদেয়িছ।  সই ব েব র উ ের পা বরাও খুব কড়া সে শ িদেয়েছ’।  
 
 হি নাপুেরর রাজসভায় আেলাচনা চলেছ, আর  সখােন স য় সব খবরাখবর  পশ করার পর ভী  বলেছন 
‘ তামরা  জেন রােখা এই অজু ন আর  ীক ৃ  হল নর ও নারায়ণ ঋিষ, জগেতর ম েলর জ  এই  ই ঋিষ মানব শরীর 
ধারণ কের অবতীণ  হেয়েছন।  তামরা এই  জেনর সােথ কখনই য ু কের পারেব না।  তামােদর যুে র পিরক না মাথা 
 থেক নািমেয় িদেয় একটা সি  কের নাও। যু  করেত  যও না’। ভী  বারবার যু  করেত বারণ করেছন। এইসব 
 শানার পর ধতৃরা  স য়েক বলেছন ‘ হ স য়!  ীকৃে র ব াপাের ভী  িকছ ুকথা বলেছন,   াণাচায  িকছু বলেছন 
আবার  েয াধন অ  রকম কথা বলেছন, িক  তুিম  তা  ীকেৃ র ব াপাের অেনক িকছুই জােনা। তাই তুিম  ীকৃ  স ে  
িক  েনছ, িক  জেনছ আমােক একটু িব ািরত ভােব বলেতা’। তখন স য় বলেছন ‘আিম  ীকেৃ র নােমর অেনক মিহমা 
 েনিছ, িক  তার মিহমা এত িবশাল  য সব িকছু আমার সব সময় মেনও থােক না, তেব আিম যতটা জািন বলিছ’। 
এখােন স য়  ীকৃে র িবিভ  নােমর মিহমা কীত ন করেছন।  
 
 স য় বলেছ –  ীকৃ , িতিন হে ন সব  াণীর বাস ান, আবার িতিন সম   াণীর মেধ  বাস কেরন,  সইজ  
িতিন হে ন ব । সম   দবতােদর িতিন উৎপি   ান, সম   দবতারা তার মেধ , তাই িতিন হেলন  দব। এই  েটা 
‘ব ’ আর ‘ দব’ িমিলেয়  ীকৃে র একিট নাম বা ে দ ব। সব   ািণ আর সব    দবতােদর বাস তারঁ মেধ ।  
 
 িতিন  যেহতু বৃহৎ, তাই তারঁ নাম িব ।ু অব  িব  ুনােমর আেরা অেনক ব াখ া আেছ।    হেছ বৃহৎ, যার 
 থেক বড় আর িকছু  নই অথবা যার বাইের আর িকছ ু নই।   মৗন, ধ ান ও  যাগ এ িলর  ারা তাঁেক  বাধ করা হয় 
 সই  হতু তারঁ আেরকিট নাম মাধ ব। 
 
 মধুর অথ   পৃিথবী, আর তার যত উপাদান,  সই সব িকছুর অিধ ান হে ন িতিন,  সইজ  তাঁর নাম মধ ুদ ন। 
এর অ  একটা অথ  ও আেছ। মধ ুনােম এক  দত েক িতিন বধ কেরিছেলন বেল তারঁ নাম মধ ুদন। িক  এখােন সং তৃ 
  ােকর  য অথ   করা হেয়েছ তার মােন এটাই হেব – মধ ুমােন পৃিথবী – এর যত ত  আেছ সব িকছু িতিন ময়। তা ঁর 
মেধ ই সব ত  রেয়েছ। িকেসর? মধুর। কৃষ ধাতুর অথ   হল স া – সৎ, িচৎ ও আন । ‘ণ’ হে  আন  বাচক। এই 
 েটােক যখন িমিলেয় িদেলন, অথ  াৎ সৎ  থেক    কের আন  পয   যা িকছু আেছ কৃষ ধাতু, আর  শেষ ‘ণ’ - সৎ, 
িচৎ ও আন   ক? কােক  দখাে ? কৃ েক। িযিন আেছন তাঁেক বলা হে  ক ৃ। কৃিষ কাজ  যটা হয় আর  যটা আেছ – 
হয়  থেক আেছ পয   সব িতিনই, িযিন িনত , অ য়, অিবনাশী। 
 
 আর পরম ভগবৎ ধাম  যটা তােক বলা হয় পু রীক। পু রীক মােন হল ভগবােনর িনত  ধাম,  সখােন িযিন ি ত 
হেয়, অ ত ভােব অব ান কেরন বেল তারঁ আেরকিট নাম পু রী কা । এর আেরকটা অথ  হল – পু রীক মােন প , যারঁ 
প  ফুেলর মত  চাখ তােঁক পু রীকা  বেল। যারা     লাক, তােদরেক িতিন  াস  দন, ভয়  দন তাই তাঁর নাম 
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জন া  ন। সত   থেক িতিন কখন চু ত হননা, তাই তারঁ নাম হল সা ত ত।  ীকৃে র আেরকিট নাম আষ  ভ। আষ  মােন 
 বদ, আষ  ি য়, ঋিষেদর কােছ  বদ ি য়।  বেদ িতিন ভািষত,  বেদর  ারা তাঁেক জানা যায়  সইজ  তারঁ আেরকটা নাম 
হল আ ষ  ভ। আবার ব করেণর িকছু িনয়ম আেছ,  সই িনয়ম িদেয় যখন আষ  ভ শ েক ব বহার করা হয় তখন তারঁ নােম 
হেয় যায় বৃষ িব ণ, বৃষভ মােন ষাঁড়, আর এ ণ।  
 
 তারঁ আেরকটা নাম হল অজ। যিদও বলা হয় ‘যেশাদা গভ  স বা’। িক  িতিন মা েষর গেভ  জ   নন না, 
ভগবান িকনা,  সইজ  তারঁ নাম অজ। িতিন হে ন  য়ং  কাশ। িতিন যিদ না জানান তাহেল তােঁক জানা যােব না। 
তাই িতিন উৎকৃ   েপ  কািশত।  য  কান িজিনষেক অ   কান আেলা উ ািসত করেব।  যমন এখােন এই বইটা আেছ। 
এখােন িটউব লাইেটর আেলা পড়েছ বেলই আিম বইটােক  দখেত পারিছ। িক   যটা  য়ং  কাশ, brilliant light, 
 সটা িনেজই  লেছ। িটউব লাইেটর আেলাটাও অ  িকছুর জ   লেছ। িকেসর জ ? িব  েতর জ । িব  ত  কাথা 
 থেক আসেছ? এই রকম  পেছােত  পেছােত আমরা সেূয   পৗঁেছ যাব। সযূ েক  ক  কাশ করেছ?  সখােন নানান ি য়া-
 ি য়া ও িবিকরণ চলেছ,  স েলা  ক করেছ?  য়ং  কাশেতা তাহেল  কউ হেলা না। একমা  ঈ রই হেলন  য়ং 
 কাশ।  য়ং  কাশ হবার জ  িতিন হেলন উৎকৃ  –  সইজ  তার আেরকটা নাম হল উদর। এমিনেত উদর মােন  পট। 
 পট হল উৎক ৃ। মা ষ এই  পেটর জ ইেতা  বেঁচ আেছ। তাই মা েষর উদর হল উৎকৃ । আর িতিন হেলন ‘দম’ অথ  াৎ 
ইি য় সংযেম অবি ত। আবার ঐিদেক িতিন সব ে   – এই দম আর উদর িমিলেয় হেয়  গল দােমাদর। তাই  ীকৃে র 
আেরকটা নাম হল দ াে মাদ র। িতিন সব সময়ই ইি য় সংযেম অবি ত আর অ  িদেক িতিন  য়ং  কাশ,  সইজ  িতিন 
হেলন উৎকৃ , উৎক ৃ বেল িতিন উদর – এই ‘দম’ আর ‘উদর’  েটােক িমিলেয় শ টা হল দােমাদর। দােমাদেরর 
আেরকটা অথ  ও আেছ। তােঁক দিড় িদেয় বাঁধা হেয়িছল বেল তাঁেক দােমাদর বেল। এ িল হে  িবিভ  শে র  খলা। আর 
িবিভ   লাক িবিভ  ভােব ব াখ া করেব। িক  মহাভারেত এইভােবই ব াখ া করা হেয়েছ।  
 
 িতিন সব সময় আনে  থােকন, তাই সব সময় িতিন হিষ  ত, ওনার  ঃখ বেল িকছ ু নই। আর সব িকছুর িতিন 
হে ন ঈ  , ঈ   শে র মােন হল মািলক, ভগবান। হষ  যু  আর ঈ   একসে  হেয় তাঁর নাম হল  িষ েকশ। ঈ   হে  
িযিন শাসন কেরন। ভগবান সব িকছুর শাসন কেরন। ঈশা শ টা এইখান  থেকই এেসেছ।  ী ানরা িয েক বেল Jesus 
িক  আমরা বিল ঈশা। ঈেশাপিনষেদর  থম লাইনটাই হে  ‘ঈশাবা িমদং সব ং’ – িতিন সব িকছুেক িনয়মন কেরন। 
 
 িতিন  ই হাত িদেয় পুেরা িব    া েক ধের আেছন  সইজ  তাঁর আেরক নাম মহাব া ।  ীকৃ   য অব ায় 
আেছন,  সই অব া  থেক তারঁ কখনই পতন হয়না। আমরা  যমন আেগ একটা অব ায় িছলাম,  সখান  থেক আমােদর 
অেনক  য় হেয় এখন  য অব ায় এেসিছ  সটা আেগর অব া  থক  য় হেত হেত  ীণ অব ায় আমােদর পতন হেয়েছ। 
 লােক বেল পঁিচশ িতিরশ বছেরর পর  থেক শরীরটা  য় া  হেত থােক। িক   ীকৃ   য অব ায় আেছন  সখান  থেক 
িতিন কখন  ীণ হন না, তারঁ কখন পতন হয় না।  সইজ  তারঁ আেরক নাম হল অেধ া কসজ, অেধাক ও উৎসজ। 
অেধাক মােন অধ অথ  াৎ নীেচর িদেক, মােন  ীকৃে র  য   প  সখান  থেক কখন তাঁর কখন নীেচর িদেক পতন হয়না। 
আর সব জীেবর িতিন আয়ণ - আয়ণ, মােন আ য়।  সইজ  তাঁর আেরক নাম ন ার ায়ণ, নরানাং আয়ণ। নর মােন মা ষ 
আর তােদর সবার আ য়, তাই  থেক নারায়ণ। 
 
 িতিন সব   পিরপূণ   – infinite – মােন তাঁর বাইের আর িকছ ু নই। িতিন সবারই িনবাস  ান, অথ  াৎ আ য়, 
 সইজ  তারঁ নাম হে  পু ষ। পু ষ হে  পূণ  াৎ সদনাৎ চািপ। পুর মােন সবটা, সদনাৎ মােন আ য়। আর সব মা েষর 
মেধ  িতিন উ ম  সইজ  তাঁর নাম পু েষ া ম। িতিনই হে ন  সই  ান  যখান  থেক সৎ আর অসৎ এই  েটার উৎপি  
হয়। সৎ আর অসৎ শ   িট খুব জিটল, আর শাে  এই  েটা শ েক িবিভ  জায়গায় িবিভ  ভােব  নওয়া হেয়েছ।  যই 
 যই পিরে ি েত এই  েটা শ   েটা যখন আসেব তখন  সই অ সাের এর ব াখ া কের  দওয়া হেব। এখন  ধ ু জেন 
িনই সৎ মােন  যটা আেছ আর অসৎ মােন  যটা  নই। িক  অেনক সময় সৎ এর অথ   ভগবান অেথ   বলেব আবার কখন 
মায়ার অেথ  ও বলেব। আবার অসৎ মায়া অেথ  ও  নয় আবার  য িজিনষটা  নই  সই অেথ  ও  নয়। মূল কথা হল  যটা আেছ 
 সটা সৎ আর  যটা  নই  সটা অসৎ - আর  েটারই িনবাস ান  ীকৃ , তাই তাঁর নাম সব ।  িব  ুসহ নােম সব  শব ঃ 
বলেছ, ‘স’ও আেছ আবার ‘শ’ ও আেছ, িক  এখােন ‘স’  ক আনা হেয়েছ। 
 



43 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

 িতিন সেত   িতি ত আর সত  তাঁেত  িতি ত,  সইজ  তারঁ একিট নাম স ত । িতিন যখন বামন অবতার 
হেয়িছেলন তখন তাঁর  ই চরণ িদেয় পুেরা িব    া েক অিত ম কের িগেয়িছেলন, তৃতীয় চরণ  কাথায় রাখেবন িঠক 
করেত পারিছেলন না। এই  য িব মণ, মােন যা িকছ ুআেছ সব িকছুেক অিত ম কের যাওয়া,  সইজ  তারঁ নাম হে  
িব ।ু িব  ুনাম  কন হল? িতিন সব িকছুেক ছািড়েয়  গেছন। অথচ আমরা যখন শা  পড়ব তখন িব  ুশে র অ  অথ   
পােবা। একই শে র অেনক অথ   আসেব। আপিন এভােবও ব াখ া করেত পােরন আবার ওভােবও ব াখ া করেত পােরন। 
আেগকার িদেন  যসব কথাকাররা িছেলন, িবেশষ কের ভাগবাতািদর পি তরা ভাগবেত এেস িনেজেদর পাি ত   দখার 
 েযাগ  পেয় যান। ভাগবেতই পি তেদর পাি ত  পরী া হত। একিট শ েক পঁিচশ ভােব ব খ া করেত পারা যায়। আর 
 য যত ভােলা ব াখ া করেতা তার  বচন তেতা ভােলা বলত। এ েলা সবই পুেরাপুির সং তৃ ভাষার  খলা।  য যত বড় 
 ানী হেবন, িতিন তত  বশী ব াখ া করেবন। মা াচায     তবাদীর দাশ িনক, িতিন সং েৃত িবশাল পি ত িছেলন। িতিন 
ভাগবেতর উপর একটা ভা  িলেখেছন। িতিন বলেছন  য  েত কিট   ােকর নািক ছি শ ভােব ব াখ া  দওয়া যায়। 
এখােনই আেগ  য িব ুর ব াখ া করা হেয়েছ  সটার অথ   হে  বহৃৎ - বৃহ াৎ িবে াচ   েত। তারঁ  থেক বড় িকছু  নই। 
আর এখােন বলেছ িতিন সব িকছুেক অিত ম কের যাে ন। এর অথ   একই।  
 
 আর সবারই উপর িতিন িবজয় পান তাই তারঁ নাম িয  ু– শ টা হে  জয়না   - সবারই উপর িতিন জয় পান। 
শা তাৎ - িতিন শা ত, িচরিদন আেছন তাই তারঁ নাম অ ন । ভগবান িচরিদন আেছন। িতিন গ  েলােক জােনন,  গা  ক 
জােনন বেল তাঁর নাম হে   গা িব । আমােদর  য  চাখ, কান, নাক, িজ া,  ক এ িলেক বলা হয়  গালক। তেব এ িল 
িঠক িঠক ইি য় নয়,  কৃত ইি য় হে  এই িলর  পছেন  য মি ে  subtle power রেয়েছ  সটা।  গাচর –  যখােন 
গ  িবচরণ কের, চের  বড়ায়। ইি য় জগৎটা হে   গাচর।  ীক ৃ গ  চরােতন এর তাৎপয   হল আমােদর  য ইি য় িল 
আেছ,  সই ইি য় িলেক িনয় ণ কেরন ভগবান িনেজ। তাঁর ই ােতই ইি য় িল চেল।  কাথায় চের  বড়ায়? আপনার 
মন এক সময় একিদেক যায় আবার অ  সময় আেরক িদেক যায়। মন চারণ করেছ। আর তােক চারণ করাে ন ভগবান 
–  সইজ  তারঁ নাম  গা িব । িহ েদর  যটা মত তােত বলেছ আমােদর  েত কিট ইি েয়র একজন অিধ াি   দবতা 
আেছন।  সই  দবতার জ  ইি য় িল ঐভােব চেল।  যমন  চােখর  দবতা হে ন আিদত । সযূ   দবতা  যমনিট চাইেবন 
 চাখ  সই রকমিট  দখেব। এখন আিদেত র  শংসা কের যিদ খুব  িত কের বলা হয় –  হ আিদত  আমার ভােলা িজিনষ 
 দখার  হৃা  যন  শষ হেয় যায়। তা িতিন ইি য়েক এমন কের  দেবন, ভােলা িজিনষ নজের পড়েলও তােত আর আকৃ  
হেব না। িঠক  তমিন মেনর  দবতা হে ন চ মা। তা চ মার কােছও  াথ  না করা  যেত পাের। পূিণ  মা অমাব ােত 
অেনেকর পাগলােমাটা  বেড় যায়। এেদর বেল lunatic patient, lunar  থেক এেসেছ। এই চ মা হেলন মেনর 
 দবতা। িক  ইি েয়র যত  দবতা আেছন, সবার আবার মািলক হেলন ভগবান।  সইজ  যােক  গালক বলেছ, অথ  াৎ 
 যখােন  গা চাড়ণ হয়, গ  েলা চড়েত যায়,  সই গ  িলেক চালান বেল তাঁর নাম  গািব । 
 
 স য়  য  ীকেৃ র এত মিহমার কথা  শানােলন, এর উে  ই হল সবাইেক  রণ কিরেয়  দওয়া  য  ীকৃ  
হেলন ভগবান,  সইজ  এই মারামাির কাটাকািট না কের সব িকছ ু িমটমাট কের  নওয়াটাই সবার পে  ম ল, িবেশষ 
কের  কৗরবেদর জ । ধতৃরাে র মেনর মেধ ও একটা ভয় ঢ ুেক িগেয়িছল, িক  িতিন িঠক করেত পারিছেলন না িক 
করেবন, একিদেক বুঝেত পারেছন  ীকৃ   য পে  থাকেবন  সই পে র িবজয় িনি ত আবার অ  িদেক পু    েহ 
 েয াধেনর কথােকও অ া  কের িবপরীত িকছু বলেত পারেছন না। পেরর িদেক এক জায়গায় ধতৃরা   েয াধনেক 
বলেবন, ‘ দেখা আমার  তা রাজা হওয়ার কথাই িছল না,  যেহতু আিম অ । আিম যিদ রাজা নাই হেত পারতাম তাহেল 
তুিম এই  য  কবল রাজা, রাজ  িনেয় এত উ   হেয় উেঠছ, এ েলার  তা  কান   ই  তামার জীবেন থাকত না’। 
একিদেক ধতৃরাে র এই সম া িছল আবার অ  িদেক এটাও ধতৃরাে র মাথায় িছল যুিধি র যিদ রাজা হেয় যায় তাহেল 
উিন আর িকছুই থাকেবন না,  েয াধনরাও এেকবাের সাধারণ িকছ ুহেয় যােব, এই  ি  াটাও তারঁ িছল। অথ   আর ধেম র 
মেধ  যখন স াত  বঁেধ যায় তখন খুব জিটল সম া হেয় যায়। আমােদর মেন অেনক রকম ই া থাকেলও করেত 
পািরনা। ধতৃরা  শারীিরক িদক িদেয়ও অ  িছেলন আবার  মােহও অ  হেয় িগেয়িছেলন। িতিন বুঝেত পারেছন এ েলা 
িঠক হে  না, িক   মােহর জ  িকছ ু করেত পারেছন না। একিদেক স ােনর  িত  মাহ অ  িদেক িনেজরও 
রাজিসংহাসেনর  িত  য  লাভ িছল  সই  লাভ  থেক  বেরােত পারেছন না। 
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 এিদেক পা বেদর িশিবর  থেক যুিধি েরর দূত হেয়  ীকৃ  শাি র বাত া িনেয় ধতৃরাে র দরবাের এেসেছন,  শষ 
একটা  চ া করেত যােত যু েক আটেক িদেয় একটা সব স ত সমাধান খঁুেজ বার করা যায়। 
 
 এরপর  ধুই যুে র কথা আসেব। যুে র কথােত আমােদর খুব একটা  েয়াজন  নই। আমরা এখােন ভারেতর 
আধ াি ক ঐিত েক জানেত এেসিছ।  যখােন  যখােন ধম , অথ   ও কােমর কথা আসেব  সখােন একটু  জার িদেয় 
আেলাচনা করা হেব, যিদও এখন আর  মাে র কথা আসেব না। আমরা িহ  সমােজর বত মান িচ াধারােত বড় হেয়িছ, 
এই িচ াধারা আর আমােদর পর রা িচ াধারা এক নয়।  কাথায় এক নয়  স েলােক আমােদর বুঝেত হেব। বত মান 
িচ াধারা হে  অেথ  র  িত  লাভ করেব না,  ভােগর িদেক যােব না। িক  িহ রা কখনই অথ   িবমুখ আর  ভাগ বিজ ত 
িছেলন না। মহাভারেত এই অথ   িবমুখতা আর  ভাগ বিজ  ত ধারণার উপর বারবার আঘাত করা হেয়েছ। কারণ গৃহে র 
পে  ধম , অথ   আর কাম খুব    পূণ  । িক  স  াসীেদর জ  একমা   মা । এখন সব উে া হেয়  গেছ, গৃহ রা 
স  াসীর ধম   িনে  আর স  াসীরা গৃহে র ধম  িনে । এই ব াপাের একটা মজার ঘটনা আেছ। ঠা েরর মহাসমািধর পর 
 ামীজী মঠ  াপন করেলন। রাজা মহারাজ ( ামী   ান ) মেঠর  থম অধ   হেয়েছন। একিদন তাঁরই এক   ভাই 
 দৗেড় এেস রাজা মহারাজেক খবর িদে ন ‘মহারাজ! অমুক  লােকর  ী মারা  গেছ, তার আর  কান িকছুেত মন  নই। 
এখন এই  লাকিট িবরাট অে র টাকা সব মঠেক দান কের িদেত চাইেছ’। এটা একটা ভােলা খবর  লাকটার মেধ  
 বরাগ  এেসেছ। রাজা মহারাজ  েন বলেলন ‘ া ঁ দাদা! এই  লাকিট আমােদর মত স  াসীেদর সে   থেক  থেক 
 বরাগ বান হেয়  গল, আর আপিন গৃহ েদর সে   থেক  থেক আপনার গৃহ  বুি  হেয়  গেছ’।  
 
 যুিধি র এবার পির ার বুঝেত পারেছন  য পিরি িত স ণূ   ভােব যুে র িদেক এেগাে । যা যা ল ণ  দখা 
যাে  তােত  বাঝা যাে  যু েক এড়ান যােব না। যুিধি র এখন খুব  ঃেখর মেধ  পেড়  গেছন, কারণ যু  যখন    হেব 
তখন কত  াণ হািন হেব, কত আ ীয়- জনেদর হারােত হেব  কউ ভাবেতই পারেছ না। আবার যু  ছাড়া অ   কান 
পথও  নই। এই ধরেণর পিরি িত আমােদর জীবেনও অেনক সময় আেস, আমার খুব ঘিন  কা র খুব মারা ক  কান 
 ঘ টনা হেয়েছ এখন তােক বাঁচােত হেল তার একটা অ হািন হেয় যােব,  সই সময় আমরা সিত ই অসহায় হেয় যাই, 
িকছুই করার থােক না।  
 
দ াির  ত ার অ ি ভশা প ও পিরণ াম – য ু িধ ি ের র আে প 

  ীকৃ  আর িকছু ণ পর পা বেদর শাি দতূ হেয়  কৗরবেদর রাজদরবাের যােবন। তাঁর আেগ যুিধি র  ীকৃ েক 
তারঁ  ঃেখর কথা বলেছন। ‘ হ  ীক ৃ! মা ষ যখন পিতত হেয় যায় তখন তার কাছ  থেক সমােজর  লােকরা সের যায়। 
মৃতু র সময়  াণ  যমন  ািণর  দহেক  ছেড়  বিরেয় যায়, িঠক  তমিন যারা  াচুেয র অব া  থেক পেড় িগেয় দির  
অব া  া  হয় তখন তার যত স  ী,  াতীভাইরা তােক  ছেড় চেল যায়, এটা মৃতু   থেকও জঘ ’।  াচীন কােল শ র 
নােম এক ঋিষ িছেলন। যুিধি র বলেছন ‘শ র ঋিষ বেলিছেলন নাতঃ পাপীয় সীং ক াি দব াং শ ে র াহ বীৎ । য  
 নবাদ  ন  েভ াজনং  িত দৃ েত। ।৫/৬৭/৩০। দাির  অেপ া ক জনক  কান অব াই  নই। সব  থেক  ঃখজনক 
কথা হল আজ িক খাব িঠক  নই আর কাল িক খাব িঠক  নই, এর  থেক  রব া কা র হেত পােরনা। এমন আেছ  য 
আজেক হয়েতা খাবার দাবার  নই িক  জািন কাল িঠক জুেট যােব। িক  আজেকও খাবার িঠক  নই কালও খাবার জুটেব 
িকনা  কান িঠক  নই, এর  থেক  ঃেখর িকছু  নই’। যুিধি র বলেছন ‘ধনমা ঃ প রং ধ ম  ং ধে ন সব ং  িতি ত  । 
জীবি  ধিনে না  লােক ম ৃতা  য  ধনা নরাঃ।।৫/৬৭/৩১। িবচ ণ  লােকরা বেল ধনই  ধান ধম সাধক। মােন টাকা 
পয়সােতই পরম ধম , টাকা পয়সােতই পরম ধম   িতি ত। যােদর টাকা পয়সা আেছ তারাই ধম  করেত পাের’। এখােন 
জপ-ধ ান, গ া ান করােক ধম  বলা হে  না। এখােন ধম  মােন য -যাগ করা। মহাভারেতর সময় সেব  বেদর যে র 
 ভাব  থেক সের আসেত    হেয়েছ। একটার সােথ আেরকটােক িমিলেয় না  দখা হেল মহাভারত বুঝেত অ িবধা হেয় 
যােব। বত মান যুেগ ধেম র পিরভাষা হল জপ-ধ ান করা, উেপাস করা, মি ের যাওয়া, িব হেক ফুল চ ন িদেয় সাজান। 
এ েলাই ধম । িক  এখােন যুিধি র ধম  বলেত তা বলেছ না। ধম  মােন  থম য -যাগ করেত হেব, ি তীয় তীথ  ািদ 
করেত হেব আর তৃতীয় দান করেত হেব। এই িতনেটই ধেম র  ধান অ । যুিধি র বলেছন যার টাকাই  নই  স য  িক 
কের করেব, তীথ  ািদ িক িদেয় করেব আর দানই বা  কাে েক করেত পারেব।  সইজ  বলেছন ধম  টাকা পয়সােতই 
 িতি ত। এখন পা বেদর িকছুই  নই, িবরাট রােজ  সবাই বেস আেছ আর িবরাট রাজা  খেত িদে  বেল  খেত পাে । 
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গতকাল তুিম যত বড়ই রাজা  থেক থাক আজেক  তামার িকছুই  নই।  সইজ  যুিধি র খুব  ঃখ কের  ীকৃ েক এই 
কথা বলেছন।  
 
 জ ীবি  ধ িন েন া  লা েক মৃ তা  য  ধ ন া ন রা ঃ। যুিধি র বলেছন, যােদর কােছ টাকা পয়সা আেছ তারাই জীব  
মা ষ, যােদর টাকা পয়সা  নই তারা  বঁেচ  থেকও মৃত। এইটাই ভারেতর িঠক িঠক পর রা ধম , এ েলােক  কউ 
সামেনই িনেয় আেসনা, আর মহাভারতও  কউ পেড় না। যােদর কােছ  মতা আেছ, আর যখন িনেজর ঐ  মতায় 
 িতি ত  থেক  কান মা েষর টাকা-পয়সােক যিদ  কান রকেম ন  কের িদেত পাের, তাহেল বুেঝ িনন তার অথ  েতা 
 গলই সে  সে  তার ধম টাও  গল আর কামটাও  গল। গৃহে র িতনেট পু ষাথ  , ধম , অথ   আর কাম।  মা  কখনই 
গৃহে র পু ষাথ   হেত পােরনা। এখন গৃহে র অথ  েক যিদ  কান রকেম নাশ কের  দওয়া যায় তাহেল তার িতনেট 
পু ষাথ ই ন  হেয় যােব। ধম , অথ   আর কাম এই িতনেটই যিদ কা র চেল যায় তাহেল তার মানব জীবনটাই িন ল হেয় 
 গল। এইটাই হল বা ব িচ ।  
 

 যুিধি র বলেছন ‘এতম াব াং  াৈপ ে ক ম র ণং বি ে র জনাঃ।  ামাৈয়ে ক বন াৈয়ে ক নাশ াৈয়ে ক 
 ব জুঃ।।৫/৬৭/৩৩।  সইজ   কউ যখন িনধ  ন অব ায় চেল িগেয় দির  হেয় যায় তখন অেনেকই িনেজর বাস ান 
 ছেড় অ  জায়গায় চেল িগেয়  দশ ছাড়া হেয় যায়। অেনেক জ েল চেল যায়।  কউ  কউ িনেজর  াণেকও িবসজ ন 
িদেয়  দয়’। একজন বৃিটশ  লখক,  থম জীবেন িতিন ডা ার িছেলন, পেরর িদেক অেনক ভােলা ভােলা বই  লেখন। 
একিদন মাঝ রােত  কান  গীেক  দখেত িগেয়  দেখন একটা অ  বয়সী  ছেল আ হত া করেত যাে ।  ছেলিট অিফস 
 থেক টাকা-পয়সা চুির কের  রেস লাগােতা।  রেস সব টাকাই  স  হের  যত।  শেষ  িড় পাউে র মত  ছেলিটর ধার 
 দনা হেয় িগেয়িছল।  ছেলিটেক ডা ার আ হত া করা  থেক  জার কের তুেল  ছেলিটর বািড়েত িনেয়  গেছন।  সই 
সময় পুিলশও ধার  দনার জ   ছেলিটেক ধরেত এেসেছ। তখন ডা ার খুব  ঃখ কের ভাবেছন এই  িড় পাউে র জ  
একটা  ছেল িনেজর জীবন িদেয় িদি ল! মা েষর একটা জীবেনর দাম মা   িড় পাউ ! ডা ােরর িনেজরও  সই রকম 
ভােলা পসার িছল না, িক  তা সে ও িতিন পুিলশেক বলেলন এই টাকাটা আিম িদেয় িদি  যােত ওর ধার  দনাটা িমেট 
যায়। বািড়ওয়ালাও বলল আিম আর   মাস এর  থেক বািড়ভাড়া  নব না। আর পুিলশও বলল আিম আর  কসটা িলখেবা 
না। ওখােনই সব িকছ ুিমেট  গল। এই ঘটনার অেনক বছর পর ডা ার জাহােজ কের আেমিরকায় যাি েলন। জাহােজর 
 ডেক দাঁিড়েয়  দখেছন দরূ  থেক একটা  া সাম  লাক বারবার ডা ােরর িদেক তাকাে  আর তার বউেক ডা ােরর 
িদেক আঙুল িদেয়  দখাে ।  শেষ  লাকিট কােছ এেস ডা ারেক বলেছ ‘ ার! আমােক আপনার মেন আেছ?  সই রাে  
আপিন আমার  াণ বািঁচেয় িছেলন’। টাকার অভােব ধার  দনায় ডুেব িগেয়  য  ছেলিট একিদন আ হত া করেত যাি ল 
তােক এই ডা ার টাকা িদেয়  াণ বাঁিচেয় িছেলন।  সই  ছেল তারপর  রস  খলা ব  কের িদেয় ভােলা ও    জীবন 
যাপন করেত    কের। ইিতমেধ  িবেয় কের এখন আেমিরকায় যাে । মা ষ যখন অভােব পেড় তখন মেন কের জীবেন 
আর িকছু  নই। যুিধি র িঠক এই কথাই  ীকৃ েক  বাঝাে ন। বলেছন ‘উ াদে ম েক প ুি  যা  ে  ি ষতাং 
বশ  । তা ে ম েক চ গ ি  পে র ষাম থ কা র ণাৎ। ।৫/৬৭/৩৪। কত  লাক অভােব পেড়  ি  ায় পাগল হেয় যায়। 
টাকা-পয়সার অভােব এমনও হয় যারা তার শ , যােদর সে   স  কান িদন কথা বলেব না বেল িঠক কের  রেখিছল, 
তােদর কােছও হাতেজাড় কের দাড়ঁায়। অেনেক আবার অপেরর দাস   হণ করেতও  কান   ঠা  বাধ কেরনা’। 
  াণাচােয রও এই একই অব া হেয়িছল। টাকা-পয়সা  নই,  ছেলেক একটু  ধ খাওয়াবার সামথ  ও  নই, তখন এত বড় 
 ণী  লাক হেয়ও দাস  করবার জ  ভীে র দরবাের িগেয় হাত পাতেত হেয়েছ। যুিধি র িনধ  নেদর িনেয় এই রকম 
অেনক কথা বেল যাে ন। 
 

 যুিধি র  শেষর িদেক খুব মূল বান একটা কথা বলেছন ‘ন তথা ব াধ ে ত কৃ !  কৃত া িনধ ে না জ নঃ । 
যথা ভ াং ি য় ং  াপ  ত য়া হীনঃ  ৈখি ধতঃ।।৫/৬৭/৩৭।  হ কৃ ! যারা জ   থেকই দাির তার মেধ  জীবন 
অিতবািহত কের আসেছ তারা অত ক  পায়না। িক  যারা একবার  খ  ভাগ কেরেছ, জীবেন      দেখেছ,  চুর 
স ি  িছল,  ী িছল িক  সব ধন স দ ন  হওয়ার পর তােদরেক অেনক  বশী ক   পেত হয়’।  সইজ  বেল জীবেন 
বড় হওয়া খুব কিঠন কাজ নয়।  ছঁড়া কাঁথা  থেক বড় হওয়ােত আহামির িকছ ু নই। ধনী  থেক যারা  ছড়ঁা কাথঁায় চেল 
যায় তােদর কািহনীই িঠক িঠক কািহনী। জজ  বাণ  াড’শ খুব উ  বংেশর  লাক িছেলন। িক  তােদর বংেশর িনয়ম িছল 
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যখন স ি র ভাগ বােটায়ারা হত তখন বড়  ছেলই িসংহ ভাগটা  পেত, তার পেরর  ছেলেদর কপােল িবেশষ িকছু জুটত 
না। এই ধারাটা ি েটেনই তখন িছল। জজ   বাণ  াড’শও একিদন  দখেছন তার ভােগ িকছুই  নই। তারপর িতিন িনেজর 
বাস ান  ছেড় আয়াল  াে  থাকেত    করেলন,  সখান  থেক আবার ইংল াে  এেলন, খুব লড়াই কের তােঁক বড় হেত 
হেয়িছল। তারপর  তা িতিন লড়াই করেত করেত  লখক িহসােব খুব নাম করেলন। িতিনও এই কথাই বলেছন – আমরা 
 িন জজ  ওয়ািশংটন সামা  একটা খামার বািড়র  ছেল,  সখান  থেক িতিন আেমিরকার   িসেড ট হেয়িছেলন, এটা 
এমন িকছুই নয়। িক  যারা ওপেরর িদেক িছল িক   ভ ােগ র কারেণ তােদর পতন হেয়  গেছ, আবার  সখান  থেক যারা 
ওপের উেঠ এেসেছ এরাই িঠক িঠক   ট। 
 
 ধনী যখন িনধ  ন হেয় যায়, ওপর  থেক নীেচ পেড় যায় তখন তার  ভতের   াধ জ   নয়।   াধ জ ােলই 
 মাহ   হেয় যােব। ব াসেদেবর এটা খুব দঢ়ৃ মত,   াধ হেলই  মাহ আসেব। আমরাও এটা বুঝেত পাির,   াধ হেল 
িনেজর উপর আর  কান িনয় ণ থােক না। িনেজর উপর িনয় ণ হািরেয়  গেল তার িবেবকশি ও ন  হেয় যায়, তখন  স 
নানা রকেমর  ূর কম  করেত    কের। গরীব  লাকরা কখনই  ূর কম  কের না, িক  যারা এক সময় টাকা পয়সা 
 দেখেছ, এখন খারাপ অব ায় পেড়  গেছ, আর িনেজেক সামলােত পারেছ না, তখনই তারা ডান িদক বা ঁ িদক করেত 
থােক। ইদািনং খবেরর কাগেজ  ায়ই  দখা যায় িদ ী, মু াইেয়র অেনক বড় বািড়র  ছেলরা আজকাল  চুর  গালমাল 
করেছ, িকড ািপং করেছ, খুন করেছ, িছনতাই করেছ। কারণ এক সময় হােত কাচঁা টাকা এেস িগেয়িছল, এখন  কান 
কারেণ  সই টাকার  যাগানটা ব  হেয়  গেছ তাই ভুল পেথ চেল িগেয় অেথ  র  যাগানটােক বজায় রাখেত চাইেছ। 
 

 যুিধি র এখােন  িট   ােক খুব   র িবে ষণ কের  দখাে ন মা ষ কখন      অজ  ন কের।   ালাে ভ িহ 
প ুষঃ শা াে ণ বা ে ব ে ত। শ া িন ঃ পুনধ ম  ং ত   ীর ম ু ম  ।  ীম া   িহ পাপং  ে ি  ত   
 ীরিভব  ে ত।  ীম া   স য া ব বিত তাব ব িত প ুষঃ ।।৫/৬৭/৪৩-৪৪। মা েষর যখন িঠক মত ধন স দ থােক 
এবং সােথ ধম ও যিদ থােক তখন তার মেধ    া আেস,   া মােন িঠক িঠক িবেবক িবচার,  যখােন  মাহ বেল িকছ ু
থােক না।   া  থেক শা  কথায় িব াস জ ায়, অথ  াৎ শাে র  িত   া আেস।  কউ যিদ আমােদর মজা কের    
কের – এই  য আপনারা এত শা  আেলাচনা  নেত যান, আ া আপনােদর কখন মেন হয় না  য শাে  আধ াি ক 
ব াপাের, ধেম র ব াপাের ও মুি র স ে   যসব কথা বলা হেয়েছ সবই ধা া ও আজ িব। তখন তােক বলেত হয় –  য 
মন িদেয় আিম বলব এ েলা সব ধা া ও আজ িব  সই মনই  তা আবার বলেছ শা টা িঠক। তাহেল এর  তা  কান িদন 
মীমাংসা হেব না।  সইজ   কাথাও িব াসটােক ি র কের রাখেত হয়।  কাথাও একটা িব াস রাখেত হেব, হয়  ীকেৃ র 
কথায় বা  ীরামকেৃ র কথায় আর তা নাহেল িনেজর বুি েত। যারা আ িরক বৃি  স   তারা বেল ‘আিম িব াস কির 
আমার উপর’। এখােনও এক জায়গায় িব াস রাখেত হে ।  কাথায়? িনেজর বুি েত। িক  বুি  আজেক একিদেক যাে  
কাল আবার আেরক িদেক চেল যােব, এই সম া  থেক যােব। যারা আরও বুি মান তারা িনেজর বুি র উপর ভরসা কের 
না। তখনই আেস, গীতায়  যটা বলেছ ত া  া  ং  ম াণ ং  ত, শাে   যটা বলা হেয়েছ  সটােক িব াস কর। কারণ  তামার 
বুি  িঠক  নই, একটা  ছেল আজেক বলেছ আিম এই  মেয়েক িবেয় করব, কালেক বলেব আিম ঐ  মেয়েক িবেয় করব 
পর  অ   মেয়েক িবেয় করব বলেব। এেদর  তা বুি র  কান িঠক  নই, তখন তােদর বলা হয়  তামার বাবা-মা যা িঠক 
করেব তাই করেত হেব। এই সব ব াপাের আমােদরও িঠক তাই করেত হেব। আমােদর কথা মত ধম  িবচার করা যােব 
না, ধম     যটা বলেছ  সটাই আমােদর মানেত হেব। এই বুি  যখন এল, আিম শা েকই মানব, এখন আিম গীতা মানিছ 
না  কারান মানিছ  সটা  কান     নয়, একটা শাে  িনেজেক ি ত কের  সখােনই বুি টােক লািগেয় রাখাটাই একমা  
   । পা ােত র  লাকেদর এই জায়গাটােত  ামীজী আেমিরকায় িন া কের বলেছন  য,  ব ািনকরা মেন কের মনই 
হল সব িকছু। িক  মেনর  তা  কান িঠক  নই, আজেক এক রকম আচরণ করেব কাল অ  রকম আচরণ করেব। িক  
শা  একটােতই ি ত হেয় আেছ। গীতার কথা িতন হাজার বছর ধের চেল আসেছ  কাথাও তার  কান পিরবত ন  নই। 
যখন  থেক আিম বেল িদলাম গীতা আমার মূল   , এটাই হেয়  গল   া।   া মােন িবেবক শি টা জা ত হেয় 
 গল।   া জা ত হেল ধম  ে র  িত   া জ ায়। মুসলমানেদর  দখুন তােদর  কারােনর  িত িক  চ    া, 
 কারােনর  কান কথােক যিদ অেযৗি ক বেল  দওয়া হয় তখন তারা  চ    ু হেয় যােব। শাে  যখন িন া হয় তখন 
মা ষ ধেম র কায  েলা করেত থােক। ধেম র উ ম অ  হল ল া। এখােন ল ার আসল সং তৃ শ  হল  ী। আমরা 
সাধারণ ভােব ল া বলেত  যটা বুিঝ  ী বলেত িঠক  সই ল ােক  বাঝায় না,  ী এই ল ার আেরকটু উপের।   ী 
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 থেক হয় পাপ িনবৃি । পাপ িনবৃি   থেক হয়  ী বৃি ।  ী বৃি   থেক আেস     , সমােজ তােক সবাই     পু ষ 
বেল স ান করেব। সং তৃ   ােক বলা হে   ী মা   স য া ব বি ত তা ব ব ি ত পু ষ ঃ। মা ষ তখনই মা ষ হয় যখন  স 
 ীমান হয়। িযিন  ীমান, যারা ধন স দ  থেক    কের সব আেছ িতিনই পু ষ। যুিধি র বলেত চাইেছন যার ধন 
স দ থােক তার এক এক কের এইভােব হেত থােক - ধন স দ    ধম        া     শাে    া    ধম  কােয     বৃি  
     ী (ল া)    পাপ িনবৃি       ী বৃি         । 
 

যত ণ টাকা-পয়সা আেছ তত ণই স ান তত ণই  স  ীমান। আমােদর পর রােত নােমর আেগ এই 
কারেণই  ী ব বহার করা হয়। আসেল বড়েদর   ে   ী আর বা ােদর  বলায়  ীমান যিদও ব বহার করা হয় িক  
 ীমানটাই িঠক িঠক শ ,  ীমান মােন যার  ী আেছ। মৃত ব ি েদর কখন  ী িদেয় সে াধন করা হয় না।  ামীজীর বাবা 
মারা যাবার পর  ামীজীর পিরবােরর সদ েদর িক তী  আিথ  ক স েট পড়েত হেয়িছল তার ওপর  ািতেদর মামলা 
 মাক মােত জজ িরত  ামীজীেদর  েবলা খাবারও জুটত না।  সই সময়  ামীজী একিদন ঈ েরর নাম ণগান করিছেলন, 
 ামীজীর মা  নেতই  রেগ িগেয় বলেছন ‘ব  কর  তার ঐ গান, িক করল  তার ঈ র আমােদর জ ’! িযিন িব নােথর 
আরাধনা কের িশেবর বর  েপ নের নাথ দ েক  পেয়িছেলন িতিনই এখন ভগবানেক গালাগাল িদে ন! মা ষ যখন  ী 
হীন হেয় যায়, সব টাকা-পয়সা চেল যায় তখন সব িকছুই চেল যায়। ভগব ি  চেল যায়, আর   াধ জ ায়,   াধ 
 থেক   া হািরেয় যায়। আিথ  ক কে  পড়েল মা ষ  কাথায় চেল  যেত পাের তার সব  থেক  কৃ  উদাহরণ  ামীজীর 
মা। িযিন নািক একজন ধম পরায়ণা মিহলা,  ামীজী বলেছন ‘আিম যা িকছ ু  পেয়িছ আমার মার কাছ  থেক  পেয়িছ’। 
িযিন কাশীেত িব নােথর কােছ িবেশষ আরাধনা কের বর  েপ  ামীজীেক  পেয়িছেলন  সই িতিন বলেছন ‘রাখ  তার 
ঈ র, আমােক আর  ালাস না’। ঈ ের ভি  ধের রাখা খুব কিঠণ। ধম  ে র পাঠ এই জ ই করেত বলা হয়, ঈ ের 
ভি টা ধের রাখার জ ।  
 

 এইসব বলার পর যুিধি র বলেছন ‘ধম  িনত ঃ  শা  া  া ক ায  ে যাগবহঃ স দা। নাধে ম    ে ত বুি ং ন চ 
পােপ  বত ে ত।।৫/৬৭/৪৫। যারা সব সময় ধেম  র অ শীলন কের যায় তারা কখনই পাপ কেম র িদেক যায় না। যারা 
পাট   টাইম ধম  কের তারাই  গালমাল কের বেস’। এর আেগ যুিধি র  ীর কথা বেলিছল।  ী হল ল ার ভাব। যারা মদ 
খায় তারা মদ  খেয় িক করেব  কান িকছুর িঠক থােক না আর তার  বাধও থােক না। আমােদর যিদ জামা কাপড় খুেল 
িদেত বলা হয়, আমরা কখন জামা কাপড় খুলেবা না, কারণ আমােদর ল ার  বাধ আেছ। িক   য মদ  খেয় আেছ তােক 
যিদ বলা হয়  স খুেল  দেব।  ী কােদর থােক না? যারা বা া, বা ােদর যিদ বেল  তামার জামাটা খুেল দাও  তা  স 
ত ুিণ হয়েতা খুেল  দেব,  য মদ  খেয় আেছ তারও  ী থােক না আর  য িনল  । ভ বািড়,  সং তৃ বািড়র  ছেলরা 
কখনই  মেয়েদর  দেখ িটটিকির  দেব না, িক  পাড়ার ম ানরা িদন রাত এটাই করেছ, কারণ এেদর  ী চেল  গেছ। 
অ ীে কা বা  ম ূেঢ়া বা  ন ব  ী ন পনুঃ প ুমা  । ন া াি ধকাে র া ধে ম  াহি   য থা শূ  ৈথ ব সঃ।।৫/৬৭/৪৬। মােন 
 চােখর ল া যার চেল  গেছ আর িবমূঢ়, মােন  মাহ   এরা  ন ব  ী ন পুন ঃ পুমা   , এরা নারীও না পু ষও না। বলেত 
চাইেছন সাবালক যিদ চ  ুল াহীন হয় আর  মাহ   বা মুখ  হয় তাহেল  স নারীও না পু ষও না। ন া া িধ ক াের া 
ধ েম া হি  এেদর ধেম   কান অিধকার  নই, মােন এরা  কান ধম ই করেত পাের না। পু েষর িকছু ধম  আেছ আর নারীরও 
িকছু ধম  আেছ, এখন এরা পু ষও না নারীও না তাই এরা িকেসর ধম  করেব? যথা শ ূ  ৈথ ব সঃ, এরাই শূ । তাহেল 
শূ  কারা? যারা  মাহ   ও অ ীক। আেগকার িদেন যারা শূ  িছল তােদর যিদ  ী  বাধ থােক আর তারা যিদ  মাহ   
না থােক তাহেল আদেপই তােদর শূ  বলা যােব না। আসেল মহাভারেতর সময় যারা ধম কম  করত না তােদরেকই শূ  
বলা হত। ধম কম   করেত হেল িক দরকার? ধম  ে    া। ধম  ে    া আনেত িক দরকার?   া।   া িকভােব হেব 
ধম  কােয   বৃি  থাকেত হেব। এত েলা শত  জিড়েয় আেছ। সিত  সিত ই ধম  কায   করা অত  সাজা নয়। িহ েদর 
িবেশষ  এটাই, যারা সাধারণ মা ষ, ‘অ’ ‘আ’ ‘ক’ ‘খ’ পড়েত পােরনা, তােদরেকও ঐ উ   ের িনেয় যাে । এই হল 
 ীকৃে র  িত যুিধি েরর ব ব , যিদ  ীক ৃ  কান ভােব  েয াধনেক রাজী কিরেয় পা বেদর রাজ  িফিরেয়  দয় তাহেল 
পা বরা এই আিথ  ক স ট  থেক পির াণ  পেয়  েখ  া ে  থাকেত পাের।  

দ ূ ত  ে প  ী ক ৃ ে র হ ি ন াপ ু র আ গমন 
  ীকৃ  এখন দতূ হেয়  কৗরবেদর রাজ দরবাের যােবন। যাওয়ার আেগ পাঁচ ভাই আলাদা ভােব  ীকৃ েক নানান 
কথা বলেছন। এিদেক  কৗরবেদর কােছও খবর এেস  গেছ  ীক ৃ পা বেদর দতূ হেয় হি নাপুর আসেছন। হি নাপুেরও 
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রাজসভায় যুে র ব াপাের সব দা আেলাচনা চলেছ।  ীকৃে র আগমেনর খবর পাওয়ার পর অেনেক অেনক রকম কথা 
বেল যাে ন। তারমেধ   েয  াধন বলেছ  ীকৃ েক আমােদর  কান      দওয়ার দরকার  নই এবং আরও অেযৗি ক 
কথা  ীকেৃ র স ে  বলেছন।  েয াধেনর কথা  েন িপতামহ ভী  বলেছন ‘ ীকৃ  এমনই এক ব ি ে র  য তােঁক 
স ান দাও আর স ান নাই দাও তােত তাঁর িকছুই আেস যায় না। তেব িতিন অস ােনর  যাগ  নন তাই এই ভুল  যন 
না করা হয়’। আসেল  য  কান মা ষই যখন  চতনার অেনক উ   ের উেঠ যান তখন জগেতর সব িকছুই তাঁর কােছ 
অিত তু  হেয় যায়,  সই অব ায়  ক তােঁক মান িদল আর  ক তােঁক মান িদল না তােত তারঁ িকছুই  ে প হয় না। 
ঠা রও এই কথা বলেছন – ঈ ের যারঁ মন এেকবাের গত হেয় যায় তখন  ক তােক মানল আর  ক তােক মানল না ঐ 
িদেক তার মন এেকবােরই যায় না,  কান িকছুেকই  স আর  তায়া া কের না। ভী  ি তীয় কথা বলেছন ‘ ীকৃ   যটা 
করেবন বেল িঠক কের িনেয়েছন িতিন  সটা কেরই ছাড়েবন তখন এই জগেতর  কান শি ই তােঁক আটকােত পারেব 
না’।  ীকৃে র জীবন এক অ ূত জীবন।  ামীজী বলেছন তুিম  তামার পথটােক িঠক রাখ তাহেল তুিম লে   িঠক  পৗঁেছ 
যােব।  ীকৃে র জীবেন িক  উে া, িতিন ল  টােক িঠক  রেখেছন পেথর ব াপাের তার িকছ ুআেস যায় না। এর মেধ  
পাথ  ক টা হল, সমােজ যখন আিম চলিছ তখন আমার সামেন    অ র  বৃি র  লাকও চলেব। তারা যিদ আমার পেথর 
বাধা হেয় দাড়ঁায় তখন আমােকও ঐভােব িকছু একটা কের এেগােত হেব।  ীক ৃ যুে র সময় কত ডান িদক বাঁ িদক 
কেরেছন, িক  তাঁর ল   হে  আমােক ধম রাজ   াপন করেত হেব।  সই  ীক ৃেকই আবার গা ারী যখন বলেলন আিম 
 তামােক অিভশাপ িদি   তামার পুেরা য  বংশ  কৗরব বংেশর মত  ংস হেয় যােব।  ীকৃ  বলেলন িঠক আেছ। 
 ীকৃে র ভাব হল আিম িঠক কাজ কেরিছ এেত আমার  কান  খদ  নই,  তামার যিদ অিভশাপ িদেত হয় দাও তােতও 
আমার িকছ ু যায় আেস না, এইটাই হল পরমহংেসর ল ণ। আেমিরকা  যভােব আ জ ািতক আইনেক উ  ন কের 
লােদনেক খুন করল, এর জ  যিদ ওবামােক বলা হয় এর জ   তামার  ািতেদর  মের উিড়েয়  দওয়া হেব। ওবামা িক 
তােত রাজী হেব? কখনই  স রাজী হেব না। এ েলাই হল শঠতা। এই ধরেণর  লােকরা যখন  ীকেৃ র িন া করেত 
আেস এ েলা এেদর মুেখ সােজ না।  ীক ৃ হেলন একজন আধ াি ক পু ষ।  য  কান আধ াি ক পু ষই সম  িবিধ 
িনেষেধর পাের চেল যান,  কান িনয়ম কা ন তারঁ উপর আর  েযাজ  হেব না।  কান কাজ করার আেগ যিদ বলা হয় 
আপিন এটা করেবন না তখন িতিন বলেবন করেবা না, ব  কের  দব। আপিন যিদ বেলন এই কাজ করেল আপনােক 
ভুগেত হেব, িতিনও বলেবন ভুগেত হেল ভুগব। সব   ে ই িতিন সব িকছুর পাের চেল যান, তারঁ িনেজর জীবন, িনেজর 
ি য়জেনর জীবন  কানটার  িতই তারঁ আর আকষ  ণ থােক না, সবটাই উেড় যায়। এঁরাই বলেত পাের আিম  যটা িঠক 
কেরিছ আিম  সটাই করব। ভী ও এই একই কথা  ীকৃে র উে ে  বলেছন, িতিন  যটা িনেজ িঠক কের  রেখেছন,  য 
 কান উপােয় িতিন ঐটাই করেবন। এই ধরেণর চির  আমরা একমা   ীকৃে র জীবেনই পাই, তারঁ কােছ ডান িদক বাঁ 
িদক বেল িকছ ু  নই, আমােক এটা করেত হেব আিম এটাই করব। যু    ে  এই ধরেণর ঘটনা অেনকবার আসেব। 
একবার অজু নেক বেল িদেলন ‘এটা  তামার  ারা হেব না,  দেখা আিম িকভােব করিছ’।  ীকৃ   সটাই করেলন। 
 ীকৃে র এই ধরেণর আচরণেক যিদ িঠক িঠক আচায   বুিঝেয় না  দন তাহেল সাধারণ মা েষর ভুল  বাঝার স বনা 
থােক। এই  জেনর জীবন,  ীকৃে র জীবন আর  েফট মহ েদর জীবন যিদ উপযু  আচােয র কােছ না  শানা হয় 
তাহেল এই  েটা জীবনেক ভুল  বাঝার  চ  অবকাশ  থেক যােব। কারণ সাধারণ মা ষরা অ  বুি  স  । এেদরেক 
িকছু িকছ ুকথা বলা শাে ই িনেষধ করা আেছ,  যমন ভাগবেত  ীকেৃ র রাসলীলা, ভাগবত বেলই িদে  এই রাসলীলা 
একমা  যারা খুব উ  আধ াি ক স   তােদরই একমা   শানার অিধকার, বাকীেদর  শানার অিধকারই  নই। আর 
তাছাড়া এনারা জাগিতক সব িকছুর উে   চেল  গেছন, এখন এঁেদর উপর  কান িবিধ িনেষধ খাটেব না। আমরা হলাম 
িবিধ িনেষেধর মেধ  বাঁধা। আমরা  ীকেৃ র অেনক িকছুই বুঝেত পারেবা না, বুঝেত না পারাটা িঠক আেছ, িক  অ  
রকম বুেঝ  গালমাল কের  ফলেল  সটা িক  আেরা মারা ক খারাপ।  ীকৃে র মত ব ি   যখন কা র সােথ থােকন 
তখন তার ভােলা ম ও িতিন িনেজর কােঁধ িনেয়  নন।  য মা ষ জীবন-মৃতু েক অিত ম কের  গেছন, মান-স ানেক 
পার কের  গেছন আর তার মেধ  শি  যিদ থােক তখন  সই মা ষেকই পরমহংস বলা যায়।  
 
 িপতামহ ভী  পির ার বেল িদেলন  ীকৃ েক স ান ও আপ ায়েন  যন  কান রকম তাি ল  ভাব  দখান না 
হয়।  েয াধন  েন বলেছন, তত িদেন  েয  াধন খুব  মতাশালী হেয়  গেছ, কণ   সােথ আেছ িকনা, বলেছন ‘আপনারা যিদ 
মেন কের থােকন যুিধি েরর সে  আিম এই স ি  ভাগাভািগ কের  ভাগ করব তাহেল  েন রাখুন এর  কান স বনাই 
 নই। এও আপনােদর বেল িদি , কৃ েক আসেত িদন, এখােন এেলই আমরা ওেক ব ী কের সব ঝােমলা িমিটেয়  দব। 
কৃ েক িনেয় পা েবরা যত লাফালািফ করেছ ঐ িদেনই সব লাফালািফ  শষ হেয় যােব’।  েয াধেনর কথা  নেতই ধতৃরা  
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সহ ম ী পিরষেদর সবাই খুব িচি ত হেয় পেড়েছন। িক  এেদরও িকছুই করার  নই  কননা  েয াধন এখন  চ  
 মতাবান হেয়  গেছ। ভী ,   াণ, ধতৃরা রা  কউ  েয াধনেক আটকােত পারেছ না। ধতৃরা  খুব  ভেঙ পেড় অথচ িতিন 
এখনও রাজা, কাতর হেয় বলেছন‘এটা সনাতন ধম  নয়’। িহ  ধেম র আেগ নাম িছল সনাতন ধম , সনাতন মােন িচর ন। 
িহ  ধম  কখন  কান ব ি  িবেশেষর কথার উপর দাঁিড়েয়  নই, কতক েলা সনাতন মূল ত  ও নীিতর উপর িহ ধম  
 িতি ত। সনাতন নীিত িক? িযিন দতূ হেয় আসেছন তােঁক কখন এইভােব ব ী করা যায় না। সনাতন ধেম র     
িকেসর উপর? আমােদর  য  লৗিকক ও জাগিতক ব বহার  সটাও ধেম র মেধ ই পেড়। এই েলাই ম  ৃিত আিদ  ে  
বণ  না করা হেয়েছ।  সইজ   য  কান ধেম  র চারিট অ  হয় – দশ ন, পুরান, ত  ও রীিত নীিত। সনাতন ধেম র রীিত 
বলেছ দ ূতেক তুিম কখনই ছল কের ব ী করেত পােরা না। ধতৃরা   ঃখ কের আরও বলেছন ‘ দেখা  েয াদন এেকই 
িতিন  ীক ৃ, িতিন আবার দতূ, তার উপর িতিন আবার আমােদর স  ী। ছল কের  ীকৃ েক িক কখন ব ী করা যায়’! 
ভী  খুব  রেগ িগেয় বলেছন ‘এই  েয াধন ধম  েক ত াগ কেরেছ, তাই  স পাপী।  েয  াধন হল পাপী ও  রূ আর এর সব 
কথাই অনথ  । আিম আর  কান কথা  নেত চাইনা, আিম চললাম’। এই বেল ভী   রেগেমেগ সভা  ছেড় চেল  গেলন। 
 েয াধন, কণ  ,  ঃশাসনরা আেগ থাকেতই ছক কের িনেয়িছল,  ীকৃ  এখােন এেলই তােঁক ব ী কের সব ঝােমলা িমিটয় 
 ফলেত হেব।  
 
 এরপর  ীকৃ  হি নাপুর এেসেছন। িতিন  েয  াধেনর কােছ  গেলনই না,  সাজা িব েরর বািড়েত চেল  গেলন। 
 েয াধনেদর  কান রাজকীয় আপ ায়ন  হণই করেলন না। িব েরর কােছ   ী রেয়েছন, িতিন সরাসির সব িকছ ু ত াখ ান 
কের িব েরর কােছ চেল  গেলন। তারপর সভােত  ীকৃ   েবশ করার পর  েয াধন ঔ ত  দিখেয়  ীকৃ েক আঘাত 
কের বলেছ ‘আপনার জ  আমরা খাওয়া-দাওয়ার ব ব া করলাম, উ ম শয ার ও পানীেয়র ব ব া কের রাখলাম, আর 
আপিন আমােদর িকছুই  হণ করেলন না, এটা আপনার িক রকম আচরণ’!  ীকৃ  তখন বলেছন কৃতাথ া ভ ুে ত দূতাঃ 
পূজাং গ  ৃি   চব হ। কৃতা থ ং ম াং সহাম াত ং সম ি   িস ভার ত।।৫/১০৪/১৯  েয  াধন, আিম হলাম দতূ, দূেতর 
কাজ হল, তার  েয়াজন িসি  হেয় যাওয়ার পেরই দতূ গৃহকত ার স ান ও আপ ায়নেক  হণ কের খাওয়া-দাওয়া কের। 
যত ণ না কায  িসি  হয় তত ণ দতূ খাওয়া-দাওয়া  হণ কের না, পূজা গৃণ ি , স ান  হণ কের না’।  েয াধন বলেছ 
‘ হ মধুসদূন! আপনার এই ধরেণর অ িচত কথা বলাটা িঠক হয়িন, আপিন কতৃাথ  ই হন আর অকতৃাথ ই হন আমরা 
আপনােক স ান জানােত সব সময়ই   ত। তাছাড়া আপনার  িত আমােদর  কান  বরী ভাবও  নই আর  কান কলহও 
 নই। তাহেল  কন আপনার িনিম  আমােদর আেয়াজনেক  হণ করেত চাইেছন না’?  ীকৃ  তখন একট ু  হেস 
 েয াধনেক বলেছন নাহং কা মা  সং র া    ষা াথ কারণ াৎ। ন  হতু বা দা ে াভা া ধম ং জ াং 
কথ ন। ।৫/১০৪/২৫। ‘ দেখা  েয াধন! কাম,   াধ,   ষ,  াথ  , চালািক,  লাভ এর  কান িকছুেত পেড় আিম িক  ধম  
ত াগ কিরনা’। ধম  ত ােগর কারণ  ধ ুএই কিটই নয়। িক  মা ষ কখন িনেজর ধম  ত াগ কের? কামনা,   াধ মােন 
 রেগ  গেল   জনেদর অপমান কের িদল, তখন  স ধম  ত াগ কের িদল,  াথ  ,  যখােন সিত  কথা বলার িছল িক  
 ােথ  র হািন হেয় যাওয়ার ভেয় িমেথ  কথা বেল িদল, কাম আর  ােথ  র এই জায়গােত িকছুটা িমল হেলও কােম 
দীঘ কালীন ব াপার থােক আর  ােথ     কালীন ব াপার থােক। তারপর চালািক করার জ  আর  লােভ পের মা ষ 
িনেজর ধম  ত াগ কের। কাম,  াথ   আর  লাভ এই শ  েলা একই রকেমর িক  িবিভ  পিরি িতেত িবিভ   প  নই।  
 
  ীকৃ   েয  াধনেক বলেছন ‘ েয াধন! অ  কার বািড়েত  হণ করা হয়? যােক ভােলাবােস তার বািড়েত অ  
 হণ কের আর িবপেদ পেড় কা র বািড়েত অ   হণ কের। এই  েটা অব া ছাড়া আর  কান অব ায় কা র বািড়েত 
অ   হণ করা হয় না। আিম  তা  কান িবপেদ পিড়িন আর আমার  িত  তা  তামার ভােলাবাসা একটুও  নই। তাই 
 তামার ঘের আিম  কন অ   হণ করেত যাব। আর তুিম  েন রাখ, আিম আর পা বরা এক,  য পা বেদর ভােলাবােস 
 স আমােকও ভােলাবােস, পা বেদর  িত যার   ষ  স আমােকও   ষ কের। তুিম পা বেদর   ষ কর তাই আমােকও 
তুিম   ষ কর বেল আিম  তামার অ জল  হণ করেত পািরনা। সব ে মত   ভা ব ম ং   ািভসং ি হত  । 
  ুে র ক   ভা ব িম িত  ম ধীয়ে ত ম িতঃ।।৫/১০৪/৩৪। তুিম যত অ জেলর আেয়াজন কেরছ এ েলা সব 
  া িভসং িহত  , মােন তুিম  কান  রিভসি  কের আমােক  ভাজন করেত অ েরাধ করছ। এই অ  আিম  হণ করেত 
পািরনা তাই আিম িব েরর কােছ অ জল  হণ করেত যাি ।  
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  ীকৃ  তখন সবাইেক  বাঝােত  য়াসী হেয় বলেছন ‘আিম জািন  েয াধন এখন  বেপারয়া আর ঔ ত হেয়    
পু েষ পিরণত হেয়েছ, তবুও আিম সি র অেনক  চ া কের যাি । আপনারা একটা কথা  জেন রাখেবন  কান ব  ুযিদ 
ব ুেক তার চুল ধেরও পাপ কাজ  থেক আটকায়  সই ব  ুিক  কখনই িন ার পা  হয় না। আপনারা যা করেত যাে ন 
এেত সবারই িবনাশেক  ডেক আনেছন,  সইজ  আিমও  চ া করিছ যােত এই কাজ আপনার ব  কেরন। যিদ দরকার 
হয় আপনারা  েয াধনেক ব ী কের িদন।  হ ধতৃরা  আিম আপনােক বারবার বলিছ আপিন রাজা এই  ি য় েলর 
িবনাশেক আপিন আটকান’।  ীক ৃ খুব িমি  কের বলেছন কৃপ া ক া কা ণ ম ানৃশং   ভার ত। ত থাজ  ব ং  ম া 
সত ং   ে ষ ত ি িশ ে ত। ।৫/১০৮/৮। ‘আপনােদর   বংেশ অেনক  ণ আেছ,  সই  ণ েলা আপনার মেধ ও 
 াভািবক ভােবই এেস  গেছ। আপনার মেধ  এই  ণ েলা আেছ কৃপা (কৃপা মােন অপরেক  খ  দওয়া), অ ক া, 
(পেরর  ঃখ  দেখ  িবত হওয়া) ক ণা, (পেরর  ঃখেক যখন দরূ করার  চ া করা হয়) অনশৃংসতা ( ূরতার অভাব), 
সরলতা,  মা ও সত ’। যার হােত  মতা থােক তার মেধ  এই সাতিট  ণ থাকেত হয়।  মতাবান বলেত আেগকার 
িদেন রাজা, ম ী,  সনাপিত আর এখনকার িদেন যােদর হােত  শাসেনর ভার থােক তােদর  চুর  মতা থােক।  কান 
 শাসকেক যিদ  দ  ও সবার ি য় হেত হয় তাহেল তার মেধ  এই সাতিট  ণ থাকেত হেব।   
 
  ীকৃ  ধতৃরা েক বারবার সি  করার জ  বুিঝেয় যাে ন। ‘আপিন বৃ  হেয়  গেছন, আপনার আর  কান িকছু 
 লাভ বা আসি   নই। আপনার মেধ  কৃপা আেছ, আপনার স ানেদর  িত  যমন আপনার কপৃা আেছ পা বেদর  িতও 
 সই কপৃা বষ  ণ ক ন, কারণ পা বরাও আপনারই স ান। অথ  েক অনথ   আর অনথ  েক অথ   মেন কের আপিন সবাইেক 
সব নােশর িদেক  ঠেল  দেবন না’।  ীকৃ  খুব নরম ও িমি  কেরই ধতৃরা েক  বাঝাে ন।  ীকৃে র ব ব  হল 
  বংশেক র া ক ন, ক বংেশর এই  ণ েলা আেছ, পা বরাও আপনার স ান। মহাভারেতর এই অংশটা তােদরেক 
 দখােত হয় যারা বেল  ীকৃ  অজু নেক যুে র জ   েরািচত কেরিছেলন, ইে  করেল  ীক ৃ এই য ুেক আটেক িদেত 
পারেতন। এেদর এই ব ব  আদেপই িঠক নয়,  ীকৃ  কত ভােব  চ া কেরিছেলন এই যু টা যােত না হয়। ধতৃরা েক 
কত কের  বাঝাে ন আপনার   বংেশর কত  ণ আেছ, ভারেতর  ি য় েলর িবনাশ হেত যাে , পা বরাও আপনার 
স ান। সব রকম ভােব  ীক ৃ   চ া চািলেয় যাে ন, ধতৃরা ও মেন মেন চাইেছন যুে র   িত এখােনই সমা  হেয় 
যাক। িক   েয াধন  কান ভােবই রাজী হে  না। 
 
  সই সময় িকভােব িকভােব  কৗরবেদর সভােত পর রাম এেস উপি ত হেয়েছন। পর রামও ধতৃরা  আর 
অ া   কৗরবেদর বলেছন ‘ তামরা সব ঝগড়া িববাদ িমিটেয় নাও, এই যু  করেত  যও না। কারণ এই অজ  ুন আর 
 ীকৃ  হেলন নর নারায়ণ ঋিষ’। এই সব বেল পর রাম একটা কািহনী বলেছন। দে া ব নােম এক  ি য় রাজা িছল। 
রাজা সবার উপর িবজয় করার পর  দখেছ আর কা র উপর িবজয় পাওয়ার  নই, তখন  া ণেদর উপরও আিধপত  
কােয়ম করেত চাইিছল।  সই সময়  া ণরা বলেলন ‘আমােদর উপর  কন এই িনপীড়ন করেছন, আমরা হলাম  া ণ, 
আমােদর উপর িবজয় পাওয়ার িক আেছ! আপিন িহমালেয় বি কা েম যান ওখােন নর ও নারায়ণ ঋিষ আেছন, ওনারা 
ওখােন তপ া করেছন ওঁেদর সে  িগেয় য ু ক ন’।  সই রাজা এখন সব  স  সাম  িনেয় িহমালেয় এেস  দখেছ 
 জন শীণ  কার ঋিষ ধ ান করেছন। তাঁেদরেক বারবার বলেছ  তামরা আমার সােথ য ু কর। নর নারায়ণ ঋিষরা বলেছন 
‘ দেখা ভাই আমরা এখােন তপ া করিছ,  কন আমােদর  ালাতন করছ, আর আমরা িক  তামার সােথ য ু কের পারব! 
রাজা ঋিষেদর কথায়  কান কণ  পাত না কের খািল বেল যাে  যু  কর। তখন নর ঋিষ, িযিন পের অজু ন হেয় জ  
িনেয়িছেলন, ঠা র নেরনেক বলেছন – নেরন হল নর ঋিষর অবতার।  সই নর ঋিষ  চ   রেগ  গেছন।  রেগ িগেয় নর 
ঋিষ বলেছন ‘ হ  ি য়! তুিম আমােদর সােথ অেনক যু  চাইছ  তা। িঠক আেছ  তামার সব  স বল িনেয় এেসা। আর 
এই নাও’। এই বেল নর ঋিষ একটা  শ ঘােসর টুকেরােক হােতর মেধ  িনেয় ম  িস  কের রাজার িদেক  ছেড় 
িদেয়েছন।  সই ঘােসর টুকেরােক িতিন ঐিশকা অে   পা িরত কের িদেলন।  সই ম ুেত  ঐ একটা ঘােসর টুকেরা  থেক 
হাজার হাজার ল  ল  ঐিশকা অ   বেরােত    কের িদয়েছ। আর যত  স , হািত,  ঘাড়া িছল সবার শরীের যত 
 লাম প িছল ঐ ল  ল  ঘােসর টুকেরা  িতিট  লাম েপর মেধ  ঢুেক  গেছ। শরীেরর  কান িছ  বািক  নই, সব 
িছে র মেধ  ছুঁেচর মত ঘােসর টুকেরা ঢুেক  গেছ। সব  স , হািত,  ঘাড়া য ণায় িবভৎস ভােব িচৎকার করেত    কের 
িদেয়েছ। তখন  সই রাজা আর  স রা  াণ  ছেড়  সখান  থেক পািলেয় বােঁচ। এই কািহনী বেল পর রাম  কৗরবেদর 
সাবধান কের বলেছন ‘ সই নর নারায়ণ ঋিষই অজ  ুন আর  ীক ৃ  েপ শরীর ধারণ কের এেসেছন,  তামােদর ভােলার 
জ  বলিছ  তামরা এই যু  করেত  যও না’। 
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 এর মেধ  অেনক কািহনীর অবতারণা করা হেয়েছ। সব িকছ ুবলা হেয় যাওয়ার পর  েয াধন বলেছন ‘ হ কৃ ! 
তখন  থেক আিম  তামার সব কথা  েন যাি , আর  তামার কথােত মেন হে  সব  দাষ  যন আমার, আর পা বরা  যন 
পুেরাপুির িনেদ াষ। যুিধি েরর  তা িনেজরই জুয়া  খলার  নশা িছল, আর আমার মামা শ িন যিদ জুয়া  খলােত সব বাজী 
িজেত িনেয় থােক তােত আমার  দাষটা িক কের হল। জুয়া  খলার সময় আমরা সবাই  সখােন িছলাম, তা যুিধি র িনেজই 
মামা শ িনেক  বেছ িনেয়িছল, আমােদর কাউেক  স  বেছ  নয়িন  কন’? আসেল যুিধি র যতই ধম    হান না  কন, 
জুয়া  খলার ব াপাের তারঁ  ভতের  ভতের অহ ার িছল।  েয াধন বলেছ ‘যুিধি র  তা িনেজ  ায় স ত ভােবই  হের 
িগেয়িছল, এখােন আমােদর  দাষ  কাথায়।  হ ক ৃ! যিদ আপিন আমােক ভয়  দিখেয় থােকন তাহেল  জেন িনন আিম 
 ি য়,  ি য় ভয় বেল িকছু জােন না, আপিন সের দাঁড়ান, আমার মেধ   সই দম আেছ যা িদেয় আিম সব কটা 
পা বেদর  দেখ িনেত পারব। আর আিম যিদ এেত মেরও যাই আিম  েগ  যাব, এেত আমার িক আর আসেব যােব। তার 
জ  আিম সা াজ  িফিরেয় িদেত যাব না। আপিন  েন রাখুন, আমার বাবা বত মান থাকেতই এই রাজ  িতিন আমােক 
িদেয়েছন, আিম যত িদন  বেঁচ থাকব এই রাজ  আর  কউ  ভাগ করেত পারেব না। এর আেগ আমার বাবা আমােদর 
সা ােজ র অে  ক অংশ পা বেদর িদেয়িছেলন, তখন আমার বয়স িনতা ই কম িছল, আমার তখন িকছ ু বাঝবার  কান 
অবকাশ িছল না আর আমার হােত তখন  মতাও িছল না। তাই আিম তখন  মেন িনেয়িছলাম যিদও জানতাম  য অংশটা 
বাবা পা বেদর িদে  এটা আমারই। িক  এখন আর  কান     নই, একবার যখন আমার অংশ হােত এেস  গেছ আর 
আিম  ফরত িদি  না। যাবি  তী য়া স ূচ া ি বে ধ দে ণ ম াধব। ত াব দপ পি রত াজ ং ভূে মন ঃ পা বা   
 িত।।৫/১১৮/২৬। মহাভারেত এিট  েয াধেনর খুব নামকরা উি  ‘আিম  বঁেচ থাকেত ছুেঁচর অ ভােগ যতটু  মািট 
উঠেব ততটু ও পা বরা পােব না’।  েয াধন এখােন িতনেট যুি   দখাে । আমার মামা শ িন এই জুয়া  খলায় জয় 
লাভ কেরেছন তাই এই সা াজ  আমার অধীন হেয়  গেছ, যুিধি র  কন মামার সে ই  খলেত  গেলন, আেগ যখন 
পা বেদর অে  ক সা াজ   দওয়া হেয়িছল তখন আিম বা া িছলাম, অবুঝ িছলাম, তখন অে  ক সা াজ  চেল িগেয়িছল 
িক  এখন এই অব ায় আর  ফরত  দওয়া যােব না। আর আিম যত িদন  বঁেচ থাকব এক টুকেরা মািটও পা বরা  ফরত 
পােব না’। একটু যিদ িবচার কের  দখা হয় তাহেল িক  মেন হেব  েয  াধেনর  সই ধরেণর মারা ক  কান  দাষ িছল না, 
আর  েয  াধেনর যিদ  দাষ থাকত তাহেল তারা এগার অে ৗিহণী  সনা  জাগাড় করেত পারত না।  
 
  ীকৃ  এইবার  েয  াধেনর কথার উ র িদে ন ‘তুিম  তা বলছ তুিম  কান পাপ কেরা িন। িঠক আেছ এবার 
আিমও  তামােক বলিছ তুিম িক িক পাপ কাজ করেছ’। এবার  ীকৃ  পর পর িকছ ুঘটনােক তুেল  দখাে ন  েয াধন িক 
িক পাপ কাজ কেরিছল। তুিম,  ঃশাসন, আর কণ   িমেল পা বেদর বারণাবেত পুিড়েয় মারার  চ া কেরিছেল,  ছাটেবলায় 
ভীমেক তুিম িবষ খাইেয় জেল ডুিবেয় মারার  চ া কেরিছেল। যখন পা বরা বনবােস িছল তখনও  তামরা ওেদর িবষ 
খাইেয় মারার  চ া কেরিছেল’। এইভােব  ীকৃ  পরপর অেনক ঘটনা বেল যাে ন। এই সব বেল  ীক ৃ বলেছন ‘তুিম 
এত েলা অপরাধ করার পরও বেল যা  আিম িনেদ  াষ, এখনও  তামােক বলিছ সি  কের নাও, আর এখন  য  তামার 
কােছ িভে র মত সা াজ   ফরত চাওয়া হে  তাও তুিম িদ  না, িক  রণভূিমেত যখন তুিম ধরাশায়ী হেব তখন এই 
সা াজ ই  তামার কােছ  থেক  কেড়  নওয়া হেব’।  ীকৃে র কথা  েন  েয াধন  চ    ােধ বশীভূত হেয়  রেগ 
সবাইেক অস ান কের সভা  থেক  ফাঁস  ফাঁস করেত করেত  বিরেয়  গল।  
 
  ীকৃ  তখন পির ার কের ধ ৃতরা েক বলেছন ‘ হ রাজ  ! এই  েয াধন, কণ  ,  ঃশাসন আর শ িনেক দিড় িদেয় 
 বেঁধ আপিন পা বেদর হােত তুেল িদন’। এই বেল  ীক ৃ  সই িবখ াত   াকটাই বলেছন  যটা আমরা ম  ৃিতেত পাই 
ত ােজৎ  লাে থ  পু ষং  াম  াে থ   লং ত েজৎ।  ামং জনপ দ ােথ   আ াে থ  পৃি থবী ং 
ত ােজৎ। ।৫/১১৯/৪৯। এর আেগ  দবযানী-শিম  া সংবােদও এই   াকটা এেসিছল। বংেশর ম েলর জ  যিদ 
একজনেক বিহ ার করেত হয় তাহেল তােক বিহ ার কের দাও। একটা  ােমর ভােলার জ  দরকার হেল একটা 
পিরবারেক সিরেয় দাও। জনপদেক যিদ বাঁচােত হয় তাহেল একটা  ামেক ত াগ কের দাও। িক  িনেজর কল ােণর জ  
জগেতর সব িকছুেক ত াগ কের দাও। িহ ধেম  এটা খুব নামকরা কথা। তখন গা ারী িনেজর স ানেক খুব িতর ার 
করেছন, ধতৃরা ও খুব কের  েয াধনেক  বাঝাে ন িক   েয  াধন  কান কথাই  নেব না।  
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 এিদেক  েয  াধন,  ঃশাসন, কণ   আর শ িন িমেল  গাপেন শলাপরামশ  কের িঠক কের িনল  ীকৃ  যখন সভা 
 থেক  বিরেয় আসেবন তখন তা ঁেক  বঁেধ ব ী বািনেয় দাও, কৃ  যতই  চচঁােমিচ ক ক আর যাই ক ক ওেক  বঁেধ 
রাখা হেব।  ীকৃে র সােথ সাত িক আর কৃতবম া এই  জন যাদব  সনাপিত হি নাপুের এেসিছেলন। মহাভারত যু  
এমনই  ভ াগ জনক  য  যেহতু  ীকৃে র নারায়ণী  সনা  কৗরবেদর পে  চেল িগেয়িছল তাই কৃতবম া চেল  গেল 
 কৗরবেদর িদেক। িক  সাত িক বলেলন আিম অজু েনর িব ে  যাব না। একই  সনাদেলর  ই  সনাপিত   িদেক চেল 
 গল, সিত ই িক  ভ ােগ র  য ক নাই করা যায় না। যাই হক, সাত িক  টর  পেয় িগেয়িছেলন  য  েয াধনেদর মতলব 
ভােলা নয়। সাত িক সে  সে  কতৃবম  ােকও সজাগ থাকেত বেল িদেয়  ীকেৃ র কােন িফসিফস কের বেল িদেলন  য 
আপনােক ব ী করেত যাে । এটা  নেতই  ীকৃ   রেগ িগেয় ধতৃরা  আর অ া েদর বলেছন ‘এই  দখুন আপনার 
স ানরা িক  রিভসি মূলক পিরক না করেছ। আিমও ওেদর আ াণ জানাি , এই আিম এখােন দািঁড়েয় আিছ, ওেদর 
যিদ সাহস থােক আমােক ব ী ক ক।  হ রাজ  ! মেন রাখেবন আিম যিদ  রেগ যাই আপনার পুেরা  কৗরবেদর আিম 
একাই  বঁেধ িনেয় চেল যাব। আর এইভােব যিদ  বেঁধ িনেয় আিম চেল যাই তাহেল সব সম াই িমেট যােব। িক  আিম 
এই ধরেণর কাজ করেত যাব না। কারণ,  হ ধতৃরা  আপিন আমার  থেক বয়েস বড়, আপিন আমার   জন আপনার 
সামেন আিম   াধ  দখােত পািরনা িক  আিম যিদ আমার   াধেক  ডেক আিন তাহেল আিম আপনােদর সবাইেক  বঁেধ 
িনেয় চেল যাব আর সব ঝােমলাই িমেট যােব, আর  কান যু  করেত হেব না’। িক   ীক ৃ  বলেছন ইদ  ন  বে ত য় ং 
িন ি তং কম   ভার ত। সি ে ধৗ  ত মহারাজ!   াধ জং পাপ বুি জ  ।।৫/১২১/৩০। আপনারা আমার   জন 
আপনােদর সামেন আিম   াধ করব না, কারণ   াধ হেল মা ষ  মাহ   হেয় যায়,  মাহ   হেয়  গেল লঘ ু   ান 
হািরেয় যায়।  সই সময়  ীকৃ  তারঁ িব  প ধারণ করেলন। অেনক মেন কেরন পেরর িদেক মহাভারেত এই িব  প 
দশ নটা  ঢাকান হেয়িছল। তেব ঠা র বলেছন – ঠা র  েয  াধনেকও িব  প  দিখেয়িছেলন।  েয াধন বলিছল কৃ  
এ েলা মায়া করেছ। িব  েপর ঐ মুিত   দেখ চািরিদেক সবার থরহির ক   লেগ  গেছ। সবার মেধ  আত  এেস  গেছ। 
িক  তােতও  েয াধেনর  কান রকম পিরবত  ন হল না। সব  শেষ  ীকৃ  গ  গ   করেত করেত আরামেস দরজা িদেয় 
 বিরেয় িনেজর রেথ  চেপ  গেলন।  েয  াধন আর িকছু করার সাহস  দখােত পারল না। ওখান  থেক উিন িব েরর গৃেহ 
  ীর কােছ চেল  গেলন। বােরা আর এক এই  তেরা বছর পা বরা মােক  দেখিন, মাও  তেরা বছর িনেজর স ানেদর 
 থেক দেূর রেয়েছ।  ীক ৃ এখন   ীর কােছ এেসেছন।  ীকৃ    ীেক িগেয় বলেছন ‘যু   তা এবার হেবই, আপনার 
স ানেদর  িত যিদ আপনার  কান িনেদ  শ থােক তাহেল আমােক বলুন আিম পা বেদর কােছ  পৗঁেছ  দব’।   ী তখন 
খুব নামকরা এক রানীর কািহনী  ীকৃ েক বলেছন।  
 
ি ব ে লা পা খ া ন এবং প ু  েদ র  িত   ী েদ বী র বা ত  া 
 এই কািহনীর নাম িব েলাপাখ ান। িব লা িছেলন এক িবদ ূষী রানী। তার  ছেলই এখন রাজা হেয় রাজ  করেছ। 
রাজা এেকই  ছেলমা ষ তার ওপর  স একটু ভীতুও িছল। একবার িস ুরােজর সে  একটা যুে   স  হের যায়। হারার 
পর  ােণর ভেয় বািড়েত পািলেয় এেস ঘের ঢুেক িসিঁদেয় রেয়েছ  দেখ মা  চ   রেগ  গেছ। মা তােক খুব গালাগািল, 
বকাঝকা করেছ। বকাঝকা করার পর অেনক উপেদশ ও ধম  কথা বেল  ছেলেক আবার যুে  পাঠােলন।   ীেদবী সরাসির 
 ীকৃ েক বলেছন না  য এখন পা বরা িক করেব – সি  করেব নািক যুে র জ   সাজা হেয় দাড়ঁােব,  কননা  ীকৃ  
তারঁ িপিসর কােছ জানেত  চেয়েছন – এখন উপায় িক।   ীেদবী িকছ ুনা বেল িব লার কািহনী  িনেয় বেল িদেলন – 
এই কািহনীটা তুিম আমার তরফ  থেক আমার  ছেলেদর  িনেয়  দেব। িব লা  যভােব তার  ছেলেক উপেদশ িদেয়িছল, 
 সটাই  ীকৃ েক বেল বলেছন ‘এই বাত াটাই  তামােদর আমার িপিসর তরফ  থেক িদলাম’। িব েলাপাখ ােনর কািহনী 
আসেল  ি য় ধেম র উপর আধািরত,  ি য় ধম েক মাতা ও পুে র কেথাপকথেনর মাধ েম রাখা হে । 
 
 িব লা যখন  দখেছ তার  ছেল যু ে    থেক পািলেয় ঘের এেস ঘুেমাে , তখন  ছেলেক  জার কের তুেল 
বলেছ উি    হ কাপ ু ষ! মা  শ ৗৈষ  বং পর ািজত ঃ। অিম া   ন য়   স ব া   িনম  াে না ব ুে শ াক দঃ। ।৫/১২৪/৮। 
‘ওের কাপু ষ ওঠ, যু   থেক পািলেয় এেস এভােব ঘের  েয় আিছস! আর এইভােব পািলেয় এেস তুই  তার শ েদর 
আন  িদি স! তুই িনেজর মান  িত া  থেক বি ত হেয়  তার ব  ুবা বেকও  শাক িদি স,  তার ল া করেছ না 
ঘুিমেয় থাকেত! ওঠ, ব পাত হেল মা ষ  যভােব উলেট পেড় থােক, তুইও  সই রকম মরার মত িনে   হেয় পেড় 
আিছস, এমন িক হেয়েছ  তার? মাথা উঁচ ুকের উেঠ দাড়ঁা আর শ র সে  িগেয় যু  কর। তুই দীন আর কাপু েষর মত 
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একটুেতই অ িমত হেয় যাস না।  তার  য  শৗয , বীয , কম   সটা কােজ লািগেয় জগেত  িসি  লাভ কর। আর মধ ম, 
অধম ও িনক ৃ ভাবেক তুই  হণ করিব না বরং য ুভিূমেত িসংহনাদ কের ঝাঁিপেয় পড়’। িব লা িত ক কােঠর সে  
তুলনা করেছন। িত ক এক রকম কাঠ, যােত আ ন লাগেলই     কের  েল  শষ হেয় যায়, পাট িকংবা শেণর মত। 
বলেছন অলাতং িত কে ব ম ু হূত ম িপ িহ  ল। ম া তুষাি িরব ানি  ধ ুম ায়   িজজীিব ষুঃ।।৫/১২৪/১৪। ‘িত ক 
কােঠর মত একটু সমেয়র জ ও তুই খুব  জার  েল ওঠ, িক  ভুিষর মত, গ   যটা খায়, তার মত  িলস না, আ ন 
 নই,  ধ ু ধায়ঁাই িদেয় যায়, ঐ রকমিট তুই হেত যাস না। ধম েক সামেন  রেখ তুই  তার পরা ম  দখা, আর তা যিদ না 
পািরস তাহেল ধেম র নােম  সই গিত  া  কর  যটা  ািণেদর িনি ত গিত, অথ  াৎ মৃতু েক বরণ কের  ন’। রামা জম 
িবরাট বড় গিণত  িছেলন। তাঁর  ি েত িছল, হয় িতিন দীঘ  িদন  বঁেচ থাকেবন আর সাধারণ জীবন যাপন করেবন, আর 
তা নাহেল িব  িবখ াত হেবন িক  অ  িদন বাচঁেবন। িঠক তাই হল, িতিন িব  িবখ াত হেলন আর তার   বছেরর 
মেধ ই মারা  গেলন। িব লা এটাই বলেছন, তুিম মের যাও তােত আমার িকছু আেস যায় না িক  তুিম যশ িনেয় মর। 
মুহ ূত ং  িলতং   েয়া ন চ ধূম াি য়তং িচর  । ম া হ   ক িচ  ে গে হ জিন রা  ঃ খের া ম ৃ  ঃ।।৫/১২৪/১৫। 
সারা জীবন ধুেয়ার মত জীবন কাটােনার  থেক বরং   িমিনেটর জ ও িত ক কােঠর মত  েল ওঠ। হয় িনেজর ধেম  
 িতি ত থাক আর নাহেল মের যা, এর মাঝামািঝ  কান ব াপার  নই। গীতােতও এটাই ভগবান  ীকৃ  অজ  ুনেক বলেছন 
‘হেতা বা  া   ি স  গ ং ি জ া বা  ভা  েস মহী   ’।  েটাই আেছ – হয় ধম  নয়েতা মৃতু , এই  েটার মাঝখােন িকছু 
 নই। ঔর েজেবর এক রাজপুত  ি য়  সনাপিত িছল। একবার এক যুে  সবাই  হের যাি ল, তখন তােক বলা হয় 
সবাইেক এখন পািলেয়  যেত হেব তা নাহেল সবাই মারা যােব।  সই  ি য়  সনাপিতও পািলেয় তার রাজ ােনর  ক ায় 
িফের যাে ।  সনাপিত পািলেয় আসেছ খবর  পেয় তার রানী  ক ার দরজাই খুলেলা না। রানী িঠক কের িনল আিম সতী 
হব, আমার  ামী যখনই যুে   হের পািলেয় এেসেছ তখনই আিম িবধবা হেয়  গিছ। রাজমাতা আর অ া রা ব  কে  
 সিদন রানীেক সতী হওয়া  থেক আটেক িদেয়িছল। যাই  হাক, দরজা খুেল  দওয়া হল, িক  রানী  কান িদন একবােরর 
জ ও তার  ামীর সােথ কথাও বলল না আর কােছও  গল না।  শেষ  সই  সনাপিত বলল আিম এর বদলা  নব। পের 
আবার  স যুে   যাগ িদল,  শষ পয    স রণভূিমেত মারাই  গল। রানীর তােত  কান িবকার  নই। এটা হল ধম । তুিম 
যুে  মের যাও তােত আমার  কান  ঃখ হেব না, িক  মৃতু র ভেয় পািলেয় এেসছ এটােক িকছুেতই মানা যােব না।  
 
 িব লা  ছেলেক বলেছন ‘যারা িব ান পু ষ,  ানী পু ষ, তারা অিভ  ফল পান আর নাই পান  লেগ থােকন। 
 চ া যিদ না কের থাক তাহেল  তামার সব িকছু  শষ হেয় যােব’। ঠা র বলেছন, একজন  েয়া খঁুড়েব, এক জায়গায় 
িকছুটা  খা ঁড়ার পর  দখেছ বািল  বেরাে । তখন  সখান  থেক  ছেড় আেরক জায়গায়  গল  সখােন পাথর  বেরাল, 
 সখান  থেক আেরক জায়গায়  গল। িব লা বলেছন এইটা  যন না হয়। তুিম ফল পাও না পাও,  তামােক  লেগ থাকেত 
হেব। এটাই িঠক িঠক কম েযাগ। আমার  যটা ধম , আিম ফল পাই আর নাই পাই,  সই ধম েক  ছেড় আিম অ থা িকছ ু
করেত পাির না। আিম  ি য়, যু  এেস  গেল আমােক যু  করেত হেব, এটাই আমার ধম ।  
 
  র কাপু ষ, ই াপূত ং িহ  ত  ী ব! কীিত    সকলা হতা। ি বি ন ং  ভাগম ুলং  ত িকং ি নিম ং িহ 
জীবিস ।।৫/১২৪/১৯। িনেজর  ছেলেক বলেছ িবদলূা –  র  ীব,  তার ই  আর পূিত  কম  ন  হেয়  গেছ। তুই ভােলা যা 
িকছু কেরিছিল  তার সব কীিত  মািটেত িমেশ  গেছ। আর  ভােগর  য মূল সাধন, সা াজ ,  সটাও  তার হাত  থেক চেল 
 গেছ, তুই এখন আর িক  ভাগ করিব! শ  িন  ম  ত া  াে  া জ  া য়াং  পিত  তা। িবপ ির ি  ম ূেলাহিপ ন 
িবষ ীে দৎ কথ ন। উদ ম  ধ ুরম ুৎকে ষ দাজ াে নয় কৃতং  র   । ।৫/১২৪/২০। মা ষ যখন ডুেব  যেত থােক বা উপর 
 থেক পেড়  যেত থােক  সই সময়ও িনেজর শ র একটা ঠ াং ধের  নয়, তুিম মরেব িক  একটােক িনেয় মরেব। তুিম 
ডুেবও যিদ যাও তখনও একটােক  মের  শষ হেয় যাও’। এটাই হে   ি য় ধম । ‘আর মেন রাখিব তাই করেত িগেয় 
যিদ  তার মূল উে দ হেয় যায়েতা হেয় যাক, জানিব এটাই  তার ধম ’।  য েলা ভােলা জােতর  ঘাড়া হয়  সইসব  ঘাড়া 
কখনও পির া ও হয়না িশিথলও হেয় পেড় না।  ঘাড়ারা কখন বেস ঘুেমায় না।  ঘাড়া যিদ একবার বেস পেড় তাহেল  স 
 ঘাড়া  শষ। ‘তুই  তার  ািভমানেক অবল ন কর, আর তুই  য এই বংশেক ডুিবেয় িদিল  সই বংশেক  তােকই উ ার 
করেত হেব’। 
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 দাে ন তপ িস  শ ৗে য  চ য   না  ি রতং যশঃ। িব দ ায় া ম থ লাে ভ বা ম াত ু ার এব স ঃ।।৫/১২৪/২৩। 
দান, তপ া, সত বচন, িবদ া ও ধন উপাজ ন এই পাচঁিটেত যার  যশ সব   বণ  না করা না হয়, এই পাঁচটােত যিদ তার 
স ান না হয় তেব  স িনেজর মােয়র স ান  তা নয়ই,  স িনেজর মােয়র মল মূ  মা  – মা তু  া র এব সঃ।  দখুন িক 
কেঠার কথা – মহাভারত আমােদর  কাথায় িনেয় যাে । আমরা জািন স ান যিদ   ির ,  লা ার বা অধম  পরায়ণ হয় 
তাহেল বেল ঐ স ান মােয়র কল , মােয়র  স ান, িক  এখােন মহাভারত কল  বা  স ান বলেছ না, বলেছ  স 
মােয়র মল ম ু মা । মহাভারত যখন  যটা বলেব তখন  সটােক খুব বিল  ভাব িনেয় বলেব। 
 
 মা  ছেলেক বলেছ ‘িহজেড়, কাপািলক,  ুর, কাপু ষ এেদর  য কাজ অথ  াৎ িভ া করা, এেদর জ  িঠক আেছ, 
িক  অে র পে  এটা কল দায়ক’। অেনক  ফরী ঘােট  নািটস টাঙােনা থােক – ‘অ , খ , পাগল, িভখারী আর 
সাধুেদর ভাড়া লািগেব না’। ঐ রকম, যারা িহজেড়, কাপািলক,  ুর, িভতু কাপু ষ এরা িভ া ক ক, এেদর জ  িঠক 
আেছ িক  অ েদর িভ া করার অ মিত শাে   নই। িব লা  ছেলেক খুব   র বলেছন। যে দনমিভনে  য় ুরিম  াঃ 
প ুষং কৃশ  ।  লাক  সমব াতং িনহ ীনাস নবাসস   । । অে হা লাভকর ং হী নম  জীবনম ক   ।  নদৃশ ং 
ব ুমাসাদ   বা  ব ঃ  খে ম ধেত। ।৫/১২৪/২৬-২৭।  য  ব  ল মা ষেক শ  প  অিভনি ত কের, আর  য সব মা েষর 
কােছ অপমািনত হয়, যার আসন বসন িনকৃ    ণীর,  য একট ুলাভ হেলই িব য়  কাশ কের, আর  য সব রকম ভােব 
হীন, যার জীবনটা   ু, যার নীচ  ভাব মােন  ছাটেলােকর মত, হীন  কৃিতর – এই ধরেণর ব ুেক  পেয়  কান মা ষ 
কখন  খী থাকেত পােরনা।  
 
 এখােন  েটা িজিনষেক ল   করার মত। মহাভারেতর িক   র পয  েব ণ।  থম হে ,  য  ব  ল মা ষেক শ  
প  অিভন ন কের, আর ি তীয়, একট ু পেয়ই  য মেন কের ‘উেরঃ বাপ! কত  পলাম’। এখােন মেন রাখেত হেব এই 
কথা েলা সাংসািরক  লােকেদর উে ে  বলা হে , স  াসীেদর এ েলার সােথ  কান স ক   নই।  মািরও  েজার বই 
‘গ   ফাদার’ ও িহ ীেত ‘ধম া া’ বেল অেনক আেগ একটা িসেনমা হেয়িছল। ‘গ   ফাদার’ খুবই অ ভূিতশীল ছিব। 
তারমেধ  িযিন গ   ফাদার আসেল িতিন িছেলন king of under world। গ   ফাদােরর িতন  ছেল, আর এক  মেয়। 
 মেয় িছল গ   ফাদােরর  চ  আদিরণী। িতন দাদাও  বানেক ভীষণ ভােলাবাসত। আর বড়দা,  সেতা  বানেক িনেয় 
পাগল। আর  বানটা িছল ততটাই stupid, কািহনীেত আেছ গ   ফাদােরর সে  অ  একটা rival gang এর সােথ 
একটা পার িরক  বাঝাপড়া হওয়ার জ  চুি  হেব। ইিতমেধ   বানিট একিট খুব সাধারণ গরীব  ছেলেক িবেয় কেরেছ। 
 ছেলিটর চির  হে , িব লার  ছেলর যা চির  িঠক  সই রকম। যখন সি র জ  িমিটং চলেছ  সখােন িনেজর 
জামাইেকও গ   ফাদার  ডেক এেনেছন। িমিটং চলেছ।  শষ পয     পে র মেধ  একটা চুি  হে   যখােন rival 
gang এর  নতা গ   ফাদারেক বলেছ ‘আপনােদর  য এলাকা  েলা  ছেড়  দেবন তার জ  আমরা দশ লাখ ডলার 
 দব’। এই অ টা  েনই  মেয়িটর  ামী বেল উঠেছ ‘এত টাকা’!  স  তা জীবেন এত টাকা  দেখিন। জামাই ঐ কথা বলা 
মা  গ   ফাদার বেল উঠেলন ‘This treaty is cancelled’. On the spot ঐ চুি  বািতল কের িদেলন। িবেরাধী 
গ ংএর  লােকরা বলেত লাগেলা ‘ ার, আপিন একবার ভােলা কের  ভেব িঠক ক ন, এত টাকা  কউ  দেব না’। গ   
ফাদার ওেদর  কান কথাই  নেবন না, তার  ধ ুএকটাই কথা –this treaty is cancelled.  থম  থম িসেনমােত এই 
দ ৃ  দেখ বুঝেত পারা যায়না। িক  পের যখন গ   ফাদােরর দেলর  লােকরা িনেজেদর মেধ  আেলাচনা করেছ তখন 
 বাঝা  গেলা ব াপারটা।  য  লাক এই সামা  টাকােত এত উৎফু  হেয় যায়, বুঝেত হেব এর মেধ   কান দম  নই  য 
 কান ম ুেত   য  কউ এেক িকেন িনেত পারেব। 
 
 মািরও  েজার মূল কািহনীেত িঠক এটাই হে । Opposition বুেঝ  গেছ  য এই জামাইটােক পয়সা িদেয় 
িকেন  নওয়া যায়,  কননা  স দশ লাখ ডলারেকই িবরাট বেল ধের িনেয়েছ। এরাই পের ওর সে  ব ু  কেরেছ। িব লা 
বলিছল না – শ  প  যােক  দেখ আনি ত হয় – এরাও িঠক গ   ফাদােরর জামাইেক  দেখ আনি ত হেয়েছ। একিদন 
গ   ফাদােরর জামাইেক বলেছ ‘তুিম  তামার বউেক আ া কের িপিটেয় দাও’। তারেজা  এরা একটা  মাটা টাকা ওর 
জ  িঠক কের িদেয়েছ। ঐ টাকার  লােভ  ছেলটা িগেয়  মেয়টােক খুব কের িপিটেয় িদেয়েছ। গ   ফাদােরর আদেরর 
 মেয়, বড়দার  ােণর  বান, তােদর এই আদেরর  সানামিণেক জামাই  পটাে ।  ামীর হােত মার  খেয়  মেয়িট  কঁেদ 
 কঁেদ বড়দােক  ফান করেছ ‘দাদা ও আমােক খুব  মেরেছ’। দাদা এই খবর  শানা মা  বািড়েত িকছু না বেল  বিরেয় 
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 গল,  বানেক এেতা ভােলাবােস  য  কান বিডগাড  না িনেয়ই  সাজা  বােনর বািড়েত িগেয় হািজর হেয়েছ। আর  সইখােন 
আেগ থাকেতই শ প  ওঁত  পেত রেয়েছ। গাড়ী  থেক  নেমেছ, সে  সে   িল কের দাদােক  শষ কের িদল। 
 
 এটাই এখােন বলেছ – যিদ এই রকম ব ু জুেট যায় তাহেল  জেন নাও তুিম  শষ। িব লা বলেছ ‘আিম  তামার 
মত এই কিল নােম এক পু ষেক জ  িদেয়িছ! সংসাের  কান নারী যােত এই রকম পুে র জ  না  দয়।  য অমষ  শূ , 
অমষ  শূ  মােন যার মেধ   তেজর  লশ মা   নই, উৎসাহ  নই, শি   নই, বল পরা ম  নই, আর এই ধরেণর 
অমষ  শূ  ব ি  শ েকই আন   দয়’। সব  েন তখন পু  বলেছ ‘মা, আিম যিদ মেরই যাই আর তুিম যিদ সারা 
পৃিথবীও  পেয় যাও, তােত তুিম িক  খ পােব? তুিম িক ধরেণর মা! তুিম আমার িকেসর মা? টাকা, পয়সা, গয়না-গািঁট, 
ধন-স দ িনেয় তুিম িক করেব যিদ আিমই না  বেঁচ থািক’। 
 
 তখন মা আেরা  রেগ িগেয় বলেছ ‘স য়!  য ভৃত হীন, যার বািড়েত চাকর বাকর  নই, অপেরর অে র উপের 
আ য় কের আেছ, দীন  ব ল মা ষ, এই রকম বৃি র অ সরণ করেত তুিম  যওনা’। িব লা  তা তারপর আেরা গালাগািল 
িদেয় িতর ার করেছন।  ছেল মার িতর ােরর উ ের ওর এক কথা বেল যাে  ‘তুিম  কমন মা! তুিম িক চাও আিম মের 
যাই’? এেত িব লা আেরা  বিশ কের িতর ার করেছ।  শষ পয     ছেল মার কােছ হার  ীকার কের বলেছ ‘িঠক আেছ, 
তুিম বল আিম িকভােব শ  পে র  মাকািবলা করব’। িব লা তখন তােক িকছ ুtips িদেলা, তুিম িনত   াতঃ কােল শয া 
ত াগ করেব। সব দা ি য় বাক  বলেব আর তুিম যুে  িনেজর  াণ িদেয়  দওয়ার জ  বাজী ধের য ু করেব, তখন 
 দখেব  তামার  স রাও িনেজেদর  াণ  দওয়ার জ  ঝািপেয় পড়েব। এেত শ  প রা ভীত স   হেয় পড়েব।  শষ 
পয     ছেল আবার শ র মুেখামুিখ হেত যু  করেত  বিরেয়  গল, আর যুে  শ  পে র সব কটােকই  শষ কের িদল। 
 
   ী  ীক ৃেক বলেছন ‘তুিম এই কািহনীটাই আমার হেয় আমার  ছেলেদর  শানােব, আর বলেব িব লা রানী 
িনেজর প ুেক  য উপেদশ িদেয়িছল আিমও  তামােদর  সই উপেদশ িদি ’। মােন  তামরা যু   থেক িপিছেয় এেসা না।  
 
 ীক ৃ   কত ৃ ক কণ  েক কেণ  র পিরচ য়  দ ান 
   ীর সে শ িনেয়  ীক ৃ িফের এেসেছন। এিদেক ভী    াণ আবার  েয াধনেক অেনক ভােব  বাঝাে ন, িক  
 েয াধন  কান কথাই  নেব না।  ীকৃ  িক  এখেনা ছাড়েছন না,  চ া চািলেয় যাে ন যু টােক যিদ  কানভােব 
আটকােনা যায়।   ীেদবীর কাছ  থেক  বিরেয়  ীক ৃ কেণ  র বািড়েত িগেয় িনভৃেত তার সে   দখা কের বলেছন ‘কণ  , 
তুিম   ীর  থম স ান, আর এটাই সত । তুিম পা বেদর কােছ চল। যুিধি র জানেত পারেল  তামার পােয়র তলায় তাঁর 
সব িকছ ু  ফেল  দেব,  কননা তুিম যুিধি েরর দাদা। আর  তামার  জােরই  েয াধন এই নর-সংহার করবার জ  
লাফাে । তুিম এই অব  ািব  ি য়  েলর িবনাশ  থেক  ি য়েদর বা ঁচাও।  য ম ুেত   তামার পিরচয়  পেয় যােব, 
 সই ম ুেত    ৗপদী সহ প  পা ব, আর তােদর পাচঁ পু  সবাই এেস  তামার পােয় পের যােব। তুিম  বু ি  স  ,  ুর 
ভাবাপ   েয াধেনর স  ত াগ কর’। 
 
 কণ   তখন তার মেনর অিভ ায়  ীক ৃেক বলেছন। এই ম ুত  িল মহাভারেতর খুব আেবগময় ম ুত । মহাভারেত 
যত কাব া ক বণ  না আেছ তার মেধ  এিট একিট অ তেমা কািব ক অধ ায়। এই দ ৃ িলেক িনেয় পের যারা উপ াস, 
কাব  সািহত  রচনা কেরেছন,  সখােন কেণ র কথা েলােক  চ  highlight কেরেছন। িসেনমা, িথেয়টাের যতই কিব  ও 
আেবগপূণ   দেৃ র পিরেবশ  তরী করার  চ া ক ক না  কন ব াসেদেবর মূল মহাভারেতর এই অংেশর কিব  অন , এর 
সােথ  কান সািহত েকই তুলনা করা যােব না। 
 
 এটা িনি ত ভােব ধের  নওয়া  যেত পাের  য কণ  েক যখন  ীক ৃ তার জ ব ৃা  বেলেছন, তার আেগ পয   
কণ   জানেতা না  য  স   ীর  থম স ান। এই  থম  নেলা।  কননা, এর পের   ী যখন কেণ  র কােছ তার পিরচয় 
িদেত এেসিছেলন তখন কণ     ীেক বেলিছল ‘আমােক আেগই  ীক ৃ আমার জ বৃ া  বেল  গেছন’। সব  শেষ ভী ও 
কণ  েক বলেবন ‘দ ােখা, তুিম   ীর  থম স ান, তাই আিম  থম  থেকই  তামােক আটকাি লাম যােত তুিম ঐিদেক না 
যাও, যিদ  কান রকেম এই যু টােক আটকােনা যায়’। 
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 যাই  হাক এখােন  ীকৃ েক কণ   বলেছ ‘ হ  ীকৃ ! আমার জ  যখন এভােব হেয়েছ,  সই অ সাের আিমও 
ধম তঃ পা  ুপু , আর  সই কারেণ আিম পা ুর  জ   পু , আিম পা বেদর দাদা, এেত  কান সে হ  নই’। কণ    কন 
বলেলন ধম তঃ পা  ুপু ? ম  ৃিতেত এই ব াপারটােক পির ার কের বলা হেয়েছ  য, িবেয়র আেগ  মারী অব ায় যিদ 
স ান হেয় যায়, িবেয়র পর তারই স ান বেল  হণ করা হয়। কণ   সূয   পু , আর বািকরাও অ া   দবতােদর  থেক 
এেসেছন,  সই িদক  থেক কণ   সবার দাদা। কণ   বলেছ ‘িক  আমার মা আমােক জ  িদেয়ই ত াগ কের িদেয়িছেলন 
 লাকল ার ভেয়। স ান নয় ল াই  াধা   পেয়িছল আমার মার কােছ। আমারেতা  বঁেচ থাকার  কান কথাই িছলনা, 
যিদ না অিধরথ আমােক তুেল এেন বািড়েত িনেয় এেস লালন পালন করত। আিম  ানাবিধ অিধরথ আর রাধােকই আমার 
বাবা মা বেল  জেন এেসিছ। বড় হবার পর  ত জািতর অেনক  মেয়েদর সে  আমার িববাহ হেয়েছ। ওেদর  থেক আমার 
অেনক স ান আবার অেনক নািত-নাতনীও হেয়  গেছ।  ধু তাই না, ওেদর  িত আমার সিত কােরর কাম ভাব আেছ, 
সিত কােরর ভােলাবাসা আেছ। আর এখন আপিন যিদ বেলন আিম  ি য়, তাই বেল িক আিম আমার এই স ূত জািতর 
সবাইেক  ছেড়  দব! আর সম  পৃিথবীেক যিদ  পেয় যাই, জগেতর সম   বণ   ধনরািশ যিদ আমার কােছ চেল আেস 
আর  সই আনে র আিতশােয  বা  কান ধরেণর ভেয়র কারেণ ওেদর সােথ  য আমার দ ৃঢ় স   হেয় আেছ, তােকেতা 
আর িমথ া কের িদেত পারেবা না, আর তা আিম কখনই করব না। এরা নীচ ুজািত, এরা আমােক জীবন িদেয়েছ, আ য় 
িদেয়েছ, বড় কেরেছ, এেদর অেনকেক আিম িবেয় কেরিছ, তােদর  থেক আমার অেনক স ানািদ হেয়েছ ত েপাির এেদর 
সবার  িত আমার মম  ও ভােলাবাস রেয়েছ। এটা  গল আমার একটা িদক। ি তীয়তঃ,  েয াধেনর সাহায   পেয় আিম 
 তেরা বছর অক টক ভােব অ  রাজ   ভাগ কেরিছ। আর ওখােন আমার সূত জািতর আ ীয়- জনেদর িনেয় আিম অেনক 
য  কেরিছ,  লধম   পালন কেরিছ,  ববািহক কায ািদ স   কেরিছ। আজ আমার বীরে , আমার শি র উপর ভরসা 
 রেখ  েয াধন পা বেদর িব ে  যু  করার জ  সাহস  পেয়েছ।  সইজ ,  হ অচ ুত, আমার পে   তামার এই 
অ েরাধেক র া করা িকছুেতই স ব নয়।  হ জনাদ  ন, আিম মৃতু  ভয়, আমােক  কউ  বঁেধ  ফলেব  সই ভয়,  লােভর 
ভয়,  কান ভেয়ই আিম আর এখান  থেক সের আসেত পািরনা। আর আপিনেতা আমার ভােলার জ ইেতা এই সংবাদ 
িদেলন, আমারও একটা অ েরাধ আেছ আপনার  িত – আপিন  কান ভােবই যুিধি রেক আমার জ  বৃ া  বলেবন না, 
কারণ  স যিদ একবার এই ব াপারটা  জেন যায়, তাহেল আর  কান মেতই যুিধি র রাজ   হণ করেব না। এই যু  এখন 
হেবই। আমার  রষােরিষ যুিধি েরর সােথ নয়, আমার  িত ি তা অজু েনর সে ’। কণ   পের   ীেকও বলেবন,  তামার 
 তা  কান িচ া  নই  তামার পাঁচটা স ান, পাচঁটা স ানই থাকেব, কারণ অজু ন ছাড়া আিম আর কাউেকই বধ করব না। 
যখন আমার  কউ িছল না তখন তুিম আমােক  ছেড় চেল  গেল আর আজেক তুিম আমার পিরচয় িদেয় িনেজর স ানেদর 
বাচঁােত এেসছ, এ িজিনষ হয় না। 
 
য ু েক কেণ  র যে র সাে থ ত ুলন া 

 কণ   য ুেক একটা যে র সে  তুলনা করেছ। ব াসেদব খুব কািব ক  শলীেত িলখেছন – ধাত র া   বাে   য়! 
শ যে  া ভি ব িত। অ  য    ব া  ং ভি ব িস জন াদ ন। আ  য    ত কৃ  !  তাব ি    ভিব  িত।। 
 হাতা  চ বা   ব ীভৎ  ঃ স   ঃ স ক িপ জঃ। গ া ীব ং  ুক তথা চ াজ  ং ব ীয  ং পুংস াং ভ িব িত। । ঐ ং 
পা পতং  া ং  ূণ াকণ    ম াধব । ম া   ভ িব ি   যু াঃ সব সা িচনা।।৫/১৩২/২৯-৩১। ‘ হ  ীকৃ ! 
 েয াধেনর এখােন এক িবরাট বড় য  হেব, এটা হেব শ য । যার সা ী হেবন আপিন’। সা ী হে ন ভগবান। আমরা 
যা িকছুই কির, জগেত যা িকছ ুহে , ভগবান তার সা ী।  ীকৃ  যুে  অ  ধারণ করেবন না, িতিন সা ী   প হেয় 
থাকেবন।  যখােন য  হয়  সখােন একজন ত ধারক থােকন। তারঁ পােশ একজন বেস থােকন তােঁক বলা হয়   া।  স 
িকছু কেরনা, চুপচাপ বেস থােক আর ল   রােখ  কাথাও  কান  গালমাল বা ভুলভাল িকছু হে  িকনা। এই যে র 
অ ুজ র কাজ আপিন করেবন। আর কিপ জ কবচািদর সে   সি ত অজু ন এই যে র  হাতা হেব –  হাতা হে  যে র 
িযিন মূল, মােন িতিনই আ িতটা অপ ণ কেরন। অজু ন  হাতা হেব আর আপিন হেবন অ জু র, অ জ  ুর মােন হে  
supervisor। গা ীব ধ ক আর তীর  বার কাজ করেব,  বা হে   কাশা িশ, িবপ  বীেরর পরা ম  যটা  সটাই হেব 
হবনীয় ঘতৃ। অথ  াৎ,  ি য়েদর পরা ম  যটা, এটাই হেব ঘৃত। অজু ন ঐ , পা পত,   া  ইত ািদ  য সব অ  ব বহার 
করেব এটাই হেব  বদ ম । যে র সে  যুে র তুলনা করা হে । যে   যমন পুেরািহত থােক,    থােক,  কাশা িশ, 
পা  থােক,  বল পাতা, ঘৃত থােক, যে র এেককটা িজিনেষর সে  কণ   যুে র এেককটা অে র তুলনা কের বণ  না করেছ।  
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 অিভম   এই শ যে র উ  গা ীর কাজ করেব। উ  গা ী হে  িযিন যে র সময়  বেদর   া  গান কেরন, 
অিভম     া  গান করেব। আেগকার িদেন যখন  বিদক য  হত তখন একজন থাকত িযিন সাম গান করেতন। এরা 
আ িত  দেব না,  ধইু সাম গান কের যােব। শ ,  ভরী, এটাই হেব     ন নাদ –     ন নাদ হে  –  ভারেবলা 
 য সানাইেয়র  িণ হয় তােক     ন নাদ বেল। য   যখােন থােক  সখােন একটা যূপ থােক তােক  জ    বেল। 
রেথর উপের  য  জা  েলা থাকেব  স িলই হেব যে র যূপ। যূেপ বিল  দওয়া হয়। আর হিব   কানটা হেব? যে র 
খ  হেব কপাল, ম ক হেব পুেরাডাশ,  িধর হেব হিব । এ েলা হে  যে র  েয়াজনীয় আ ষাি ক। পুেরাডাশ হল 
চাল, ডাল সব একসে  যে   যটা অপ ণ করা হয়। আর হিব টাই পের সবাইেক  সাদ  েপ  দওয়া হয়। গা ীবধারী 
অজু ন,   াণাচায , অ  ামা ইত ািদর উপর  য তীর িল িনে প করা হেব,  সই বাণ  িল যে র চািরিদেক ছড়ান  শ 
ঘােসর মত কাজ করেব। যখন আপিন  দখেবন অজু েনর হােত আিম মারা  গিছ তখন বুঝেবন এই যে র পুনি িত কম  
স   হল। পুনি িত হল, য  যখন  শষ হয় তখন যে র একটা িবেশষ  ি য়া    হয়। ভীমেসন যখন ভীমনাদ কের 
 ঃশাসেনর র  পান করেব তখন বুঝেবন যে র  সাম অিভেষক কম  পূণ   হল। য  যখন  শষ হেত থােক তখন একটা 
পেব র পের পান করা হয়,  সটােকই  সাম অিভেষক কম  বেল। য  যখন হয় তখন মােঝ মােঝ একট ুিবরিত  দওয়া হয় 
– যখন   াণাচায  ভী  এনারা মারা যােবন তখন ঐ িলই হেব যে র অবসান। এখােন অবসান মােন  শষ নয় – যে র 
মােঝ মােঝ  য িবরিত  দওয়া হয়  সটােকই  বাঝাে । এটাই হে  real poetry of our Mahabharata. কণ   এখােন 
ধের িনে  এরা এভােব মরেব। িক  এটােতা স ব নয়। ব াসেদব এই অংশ পের রচনা কেরেছন। কণ   আর  ীকেৃ র 
আেলাচনা চলিছল  য সময়,  সখােনেতা ব াসেদব উপি ত  থেক ডায়িরেত সব  নাট কের রােখনিন। এটাই একিট কািব ক 
রচনা। পের যখন মহাভারত রিচত হেয়েছ তখন কেণ  র মুেখ ঐ শ  েলা বিসেয়  দওয়া হেয়েছ। এটা একটা িদক। 
আেরকটা িদক হল – কণ    ি য় হেয়ও যে র এেতা িকছ ুজানেলন িক কের? তাও অস ব নয় কারণ কণ   রাজা িছেলন, 
তারঁ ত াবধােণ  তা  িতিনয়ত য  হেয়েছ। 
 
  ীকৃ  কেণ র সব কথা  শানার পর বলেছন ‘িঠক আেছ, আমার আর িকছু বলার  নই। এখন শরৎকাল, নদী, 
জলাশয় সব জেল পিরপূণ  , মােঠ এখন  চুর তৃণও হেয় আেছ।  েয াধনেক তাহেল বেল িদও অমুক িদন তার সব 
 স েদর িনেয়   ে ে  সমেবত হেত আর এিদক  থেক পা বরাও তােদর  স েদর একি ত কের   ে ে  সমেবত 
হেব।   ে ে র পাশ িদেয়ই গ া  বািহত তাই জেলর  িবধা আেছ আর মাঠ ঘাট এখন সমান তাই রথািদর গিত মসণৃ 
হেব আর মােঠ  চুর ঘাস হেয় থাকােত  ঘাড়া হািতেদর খােদ র  কান অ িবধা হেব না’।  
 
  ী রাজ ার কথ া 
  সই সময়   ী নােম এক রাজা িযিন  ভাজেদশ ও দাি ণাত   দেশর অিধপিত িছেলন, যার কােছ মােহ  ধ ক 
িছল আর  চুর হািত িছল,  স  থেম  গল অজ  ুেনর কােছ। উবাচ মে ধ  বীর াণ াং   ীপু ং ধন য়  । স হাে য়াহি  
ি ে তা যুে  যিদ ভীেত াহ িস পা ব।।৫/১৪৭/২১। অজ  ুনেক িগেয় বলেছ ‘আিম এেস  গিছ,  তামার আর  কান ভয় 
 নই। তুিম যিদ ভয়  পেয় থােকা তাহেল তুিম  কান িচ া কেরা না আিম একাই সব  দেখ  নব’। ভারতীয়েদর এই একটা 
জািতগত  দাষ, ব   বশী হামবড়া ভাব,  সাজা বাংলায় বলেল যিদ বলেত হয় তা হল বােতলা বাজ। এখনও এই  রাগটা 
চলেছ।  ি পু  অজু ন  েন হাতেজাড় কের ব ু পূণ   ভাব িনেয় বলেছন  কৗর বাণ াং  েল জাতঃ পাে াঃ পুে া 
িবে শ ষতঃ।   া ণং ব প িদশ   িশ ে া বা েদবসহা য়বা  । ।৫/১৪৭/২৭। িবখ াত   বংেশ আমার জ , িবেশষতঃ 
আিম পা ুর পু ,   াণাচােয র িশ ,  ীকৃ  সব  েণর সহায়  েপ আমার পােশ থােকন এবং আিম গা ীবধারী,  তরাং 
আপনােক আিম িক কের বলেত পাির  য আিম ভীত হেয়িছ। নাি  ভীে তা ম হাবাে হা! সহায় াথ   ন াি   ম ।  হ 
  ী! আিম ভীতও হইিন আর কা র সহােয়রও  েয়াজন  নই। তাই আপিন য থা কাম ং য থাে যাগং গ  বা হৈ ব িত  
বা।।৫/১৪৭/৩৫। তাই আপিন  যমন ইে  ক ন, যিদ ইে  হয় তাহেল চেল যান আর যিদ ইে  হয় এইখােনই থা ন। 
  ী তখন  েয াধেনর কােছ  গেছ।  েয াধনেক িগেয় এই একই কথা বলেছ ‘ েয  াধন! তুিম যিদ ভয়  পেয় থাক তাহেল 
আিম আিছ,  তামার ভেয়র িকছ ু নই’।  েয াধনও বেল িদল ‘না, আিম ভয়  পেয়  নই, আপিন আসেত পােরন’। এই 
  ীই হল একমা  রাজা  য যু  করেত এেস যুে  ভাগ িনেত পারল না। বলরামও যুে  ভাগ  ননিন। িক  িতিন 
 দখেলন এই যু টা  ায় স ত হে  না, আ ীয়- জন ব ু বা বরা িনেজেদর মেধ  কাটাকািট কের মরেব আিম িনেজর 
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 চােখ  দখেত পারব না। িতিন তাই তীথ   করেত  বিরেয়  গেলন।   ী অ  কারেণ য ু অংশ িনেত পারল না,  স এস 
 ই প েকই বলল  তামরা যিদ ভয়  পেয় থাক, িক   কউই কাউেক ভয় পাে  না। সারা  দেশ এই  জনই একমা  
নামকরা রাজা যারা যু  কেরিন। মহাভারেতর যু  হল ধম যু , আমরা এখােন  কউ ভয়  পেয় যু  করেত আিসিন। 
আপনার  য প েক িঠক বেল মেন হেব তাহেল  সই পে র সমথ  েন যু  ক ন। 
 

ভী  পব   
 
 এরপর   প ই মুেখামুিখ এস দাঁড়ােব। স য়, িব র, ধতৃরাে র মেধ  নানান রকেমর শলাপরামশ  চলেছ। যা 
হয়, যুে র পিরণিত িক হেব সবাই বুেঝ  গেছন বা আ াজ করেত পারেছন। একটা যু  হওয়ার আেগ  চুর আেলাচনাও 
চলেত থােক। এেদর মেধ ও অেনক রকম আেলাচনা চলেছ। এিদেক  েয  াধন উলূক নােম একজনেক দতূ কের যুিধি েরর 
কােছ পািঠেয়েছ।  েয  াধেনর একমা  উে   উলূকেক িদেয় যুিধি রেক উে িজত করা। উলূক যুিধি রেক গালাগাল িদেয় 
অেনক কথা বেল যাে  ‘যুিধি র! তুিম জুয়ােত  হেরছ,  তামােদর  ীেক আমরা সভােত এেন দাড়ঁ কিরেয়  ছেড়িছ 
তােতও  তামার  কান ল া হয়িন,  তামার মেধ   কান  পৗ ষ  নই, তুিম হেল একটা  ীব’। তত েণ সবাই যুে র জ  
মুেখামুিখ এেস দািঁড়েয়  গেছ, এমিনেতই যু  হেব তাও উলূক বেল যাে  ‘যিদ  তামার মেধ   পৗ ষে র দম থােক 
তাহেল এেসা যুে ,  লৗহ িনিম ত যত অ  তীর, তেলায়ার, বশ া সব  তরী।   ে ে র কদ  ম সব  িকেয়  গেছ, রা া 
পির ার, আর  তামারও  ঘাড়া হািত সব িকছ ুমেন হয়  তরীই আেছ। তাই কাল সকােল এেসা তখন যু     করা 
যােব’। পা বরা  েন মেন মেন খুব  রেগ  গেলও মুেখ িকছ ুবলল না।  
 
ি শখ ী র কা িহন ী 
 সব িকছু   ত হেয়  গেছ।   পে র িশিবের নানা রকম আেলাচনা চলেছ। এরমেধ  অ ার কািহনী আেস। ভী  
কাশীরােজর িতন ক া অ া, অি কা আর অ ািলকােক  য় র সভা  থেক  জার কের তুেল িনেয় এেসিছেলন িবিচ বীেয   র 
সােথ িবেয়  দবার জ । অ া িক  পের ভী েক বেলিছল ‘আিম শা পিতেক িনেজর পিত  েপ মেন মেন  হণ কেরিছ, 
আর িতিনও িপতার অ াতসাের আমােক বরণ কেরিছেলন’। ভী  তখন অ ােক মুি  িদেয় বেল িদেলন তুিম শা পিতর 
কােছই যাও। অ া শাে র কােছ িফের এেল শা  অ ােক বেল িদল ‘আিম  তা  তামােক আর  হণ করেত পািরনা, কারণ 
তুিম অপেরর  ারা অিধকৃত হেয়ছ, মহাবীর ভী   তামােক জয় কের িনেয়েছ তাই তুিম ভীে র কােছই যাও’। শাে র 
কােছ অপমািনত হেয় অ া মেন করল তার জীবেনর এই মম াি ক পিরণিতর একমা  কারণ ভী । ভী  আমােক একিদেক 
 জার কের তুেল িনেয় এেসেছ অথচ আমােক িবেয়ও করেব না, অ  িদেক শা ও ভী   ারা  যেহতু আিম অিধকৃত 
হেয়িছ  সইজ   সও আর আমােক িবেয় করেত চাইেছ না। ভীে র জ ই আজ আমার এই দরূব া। ভী েক আিম 
 যভােবই  হাক নাশ করব। তখন অ া িশেবর তপ া করেত চেল  গল। তপ ায় ভগবান িশবেক স   করার পর িশব 
এেস অ ােক বলেছন ‘তুিম  তা ভী েক সরাসির মারেত পারেব না, িক  ভীে র মৃতু র কারণ হেব তুিম’। এই অ া পের 
রাজা  পেদর ক া হেয় জ  িনেয়েছ।  পদ রাজার  ী িশেবর কােছ তপ া কের বর  েপ একিট পু  স ান  চেয়িছল। 
িক   য জ  িনল আসেল  স একিট নপুংসক। িক  এরা এেক  ছেল বেলই চািলেয় িদেয়েছ। সবাই জােন এই স ানিট 
 পদ রাজার  ছেল, এর নাম িশখ ী। িশখ ীেক  ছেল িহসােব িবেয় িদেয়েছ। রাে  রাজ মারী এেস  দেখ আমার সােথ 
একটা  মেয়র িবেয় হেয়েছ। রাজ মারী  তা  হৈচ মািচেয় িদেয় যাে তাই কা  কের বেসেছ।  পদ রাজপিরবােরর সবাই 
ল ায় পেড়  গেছ।   ৗপদীর  থেক িশখ ী আবার  ছাট। িশখ ী তখন মেনর  ঃেখ আবার িশেবর তপ ায় চেল  গেছ। 
তখন িশব নািক তােক  ছেল বািনেয় িদেয়িছেলন। মূল কথা হল িশখ ী  ীব হেয় জে িছল, ভী ও জানেতা িশখ ীই অ া 
আর  স  মেয় হেয়ই জে েছ। ভী  বেল িদেয়িছেলন ‘আিম  কান  মেয়র সে  য ু করব না। িশখ ী আসেল  মেয় যিদও 
 স রাজ মার হেয় যু  করেত আসেছ িক  এর সামেন আিম যু  করব না’। িশখ ী  কান ভােব  ীব িছল আর ভীে র 
উপর তার রাগটাও িছল।  পদেতা   ােণর উপর আেগ থাকেত  রেগ িছল,  পদ,   ৗপদী, ধ ৃ    এেদর সবারই 
 কৗরবেদর  িত িবে ষ  থেকই িগেয়িছল।   ৗপদী আর ধ ৃ    ই  পেদর স ান বেল আমার জািন িক  িশখ ীও  য 
 পেদর স ান অেনেকই জােন না। মহাভারেতও িশখ ীেক  বশী সামেন িনেয় আসা হয়িন,  ধ ুভীে র মৃতু র কারণ 
 েপই  দখান হেয়েছ।  
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অে ৗ িহণ ী র িববরণ 
 এরপর    হেব  সনাপিত িনব াচন। এিদেক কণ   বেল িদেয়েছ ভী  যত িদন  বঁেচ আেছন আিম তত িদন অ  
ধারণ করব না।  ীকৃ  তখন  শষবােরর মত কণ  েক বািজেয়  দেখ  নেবন। কণ  েক িগেয়  ীক ৃ বলেছন ‘তুিম  তা বেল 
িদেয়ছ যত িদন ভী   বেঁচ আেছন তত িদন তুিম অ  ধারণ করেব না। এই কিদন না হয় তুিম পা বেদর হেয়ই যু  কের 
তুিম  ি েয়র  শৗয  েক  কাশ কর’। কণ    ীকৃে র ঐ   াবটাও না কের িদেয়েছ।  কৗরবেদর  সনাপিত হেলন ভী  আর 
ধ ৃ    পা ব পে র  সনাপিত। এখােন বণ  না করেছন  বগবতী গ ার  বােহর মত পা বেদর  স েদর  দখাে । 
এইভােব পেরর পর  েটা প  মুেখামুিখ এেস দািঁড়েয়েছ।  ই প  িমিলেয়  মাট আঠােরা অে ৗিহণী  স    ে ে  
যুে  সমেবত হেয়িছল। এখনকার  সনবািহনীেত  যমন  াটুন, ব াটািলয়ান,  রিজেম ট হয় তখনকার িদেক এই েলােকই 
বলা হত মহতী, চমূ, গীতার  থম অধ ােয়র  থম িদেক চমূর উে খ পাই। বলা হয় িতিরশটা চমেূত এক অে ৗিহণী। 
 
 এক অে ৗিহণীেত ২১,৮৭০িট রথ, ২১,৮৭০িট হািত, ৬৫,৬১০িট  ঘাড়া আর ১,০৯,৩৫০িট পদািতক। যিদ 
আমরা সব িকছুেক িমিলেয় মা ষ,  ঘাড়া, হািত একসােথ িনেয়  দিখ,  যমন একিট রেথ সাধারণত চারেট  ঘাড়া থাকত, 
তাহেল এক অে ৗিহণীেত মা ষ প  িমিলেয় ৬,৩৪,২৪৩িট  ািণ থাকত। তাহেল আঠােরািট অে ৗিহণীেত ৩,৯৩,৬৬০িট 
হািত, ২৭,৫৫,৬২০িট  ঘাড়া, ৮২,৬৭,০৯৪ জন মা ষ। এর মেধ  িকছ ুিহেসব িমলেব না, তার কারণ একটা হািত যখন 
চলত তখন হািতেত একজন  যা াই থাকত, িক  হািতেক চালাবার জ  হািতর সামেন একজন আর  পছেন একজন 
থাকত, তার মােন হািত িপছ ু িতন জন মা ষ। িক  রেথর িহেসেব খুব  গালমাল হত। সাধারণ  যা ারা  কউ রেথ বেস 
যু  করত না,  কননা রেথ বেস যু  করাটা একটা আলাদা  কৗশল, সবার  ারা এই  কৗশল আয়  করা স ব নয়। রেথর 
 ই পােশ  জন কের থাকত, এেদর বলা হয় চ র ক, রেথর চাকােক র া করা িছল তােদর কাজ। খুব শি মান 
 যা ােকই চ র ক করা হত। ভীমেকও কেয়কবার চ র ক করা হেয়িছল। মূল যু  রেথ বেস মুেখামুিখ হে  িক  পাশ 
 থেক যােত  কউ আ মণ করেত না পাের  সইজ  চ র ক রাখা হত। রেথর  পছেনর িদেকও একজন  যা া থাকত 
তােক বলা হত পা  র ক, এরও কাজ িছল  পছন  থেক  কউ  যন অতিক ত ভােব আ মণ না কের বেস। একিট রেথ 
 মাট পাচঁ জন কের  যা া থাকত। এক মহাভারেতর যুে ই কত  লাক জিড়েয় পেড়িছল, সব িমিলেয়  ায় এক  কািট 
 লােকর কাছাকািছ। অেনেক বেল এ েলা অিতরি ত, িক  এই িহেসবেক আজ পয    কউ সে হ  কাশ কেরিন। 
এমনিক মুসিলম ঐিতহািসক আল িব িন, দশম শতাি েত ভারেত এেসিছেলন, িতিনও এই িহেসব  যমনিট আেছ িঠক 
 তমনিটই িলেখেছন, যিদও উিন মহাভারেতর অেনক িকছু িনেয় অেনক    তুেলেছন িক  যু  িনেয়  কান    কেরনিন।  
 
 এখােন  য িবরািশ ল   লােকর িহেসব  দওয়া হেয়েছ, িবরািশ লে র সােথ আরও পেনর  িড় ল   লাক 
বািড়েয় িদেত হেব, এরা সবাই িছল সরবরাহ কােজ িনযু ।  ঘাড়া হািতর খাবার-দাবার  েত ক িদন যুে র মাঝখােন 
সরবরাহ করা হত, িক  হািত- ঘাড়ারা  য িঠক সমেয় খাওয়া-দাওয়া করেত পারত বেল মেন হয় না, কারণ কখন  কান 
যুে   লেগ আেছ আর কত ণ ধের য ু করেব িকছ ুবলা  যত না। এক জায়গায়  ধ ুএকটা উে খ পাওয়া যায়  যখােন 
 ীকৃ  অজু নেক বলেছন, আমােদর  ঘাড়া েলা খুব  া  হেয় পেড়েছ ওেদর একট ুজল খাওয়ার দরকার।  টানা যু   য 
হত তা নয়,  -িতন ঘ টা যু  কের আবার সের  যত। যু ভূিমেত অ -শ  সরবরাহ করা হত গ গাড়ী কের।  
 
 অজু ন যখন যু  করেছন তখন অজু ন একাই যু  করেছন না। ধ ন অজু েনর সােথ  েয  াধেনর লড়াই চলেছ, 
তখন অজু েনর রেথ অজু ন ছাড়া আরও চার জন আেছ, তার সােথ  েত েকর একজন কের  দহর ী  দওয়া আেছ, 
অজু নেক একটা িবেশষ  স বািহনী  দওয়া আেছ। এখন অজু ন এই পুেরা  পটার কমা ার, অজু ন  যিদেক যােব অজু েনর 
পুেরা বািহনী, দশ হাজার,  িড় হাজার যত  স ই থা ক, সবাই একসােথ অজ  ুেনর িদেক ঘুের যােব।  যমিন অজু ন ডান 
িদেক ঘুের  গল পুেরা  পটা ডান িদেক ঘুের যােব। অজ  ুেনর রেথ পতাকা থাকত, সবাই ঐ পতাকাটােক ল    রেখ 
অ সরণ করত। যখনই বলা হয় অজু ন   াণাচােয  র সােথ লড়াই করেছন, তার মােন অজু ন একা লড়াই করেছ না তার 
সােথ  িড় হাজার  স  আেছ আবার ঐিদেক   াণাচােয রও  িড় হাজার  স  আেছ, িক  নাম হত কমা ােরর। এর 
ব িত ম  দখা যায় অিভম  র   ে , চ বু হেত অিভম   যখন  েবশ কের িগেয়িছল তখন  স একাই ঢুেক িগেয়িছল। 
আর অজু ন যখন জয় থেক বধ করেত িগেয়িছল তখন অজ  ুন একাই চেল িগেয়িছল। িক  একা চেল  গেলও পের ভীম 
আর সাত িকেক পাঠােনা হেয়িছল। ভীম আর সাত িক একা চেল  গেলও ওেদর সােথ  দহর ী আর আরও অেনক  লাক 
থাকেব। আমরা  ায়ই  য মেন কির অজু ন ভীম এরা একা একজেনর সােথ লড়াই করেছ তা নয়, তােদর পুেরা  স  
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বািহনী তােদর সােথ থাকত। এখন এই  স েদর খাবার-দাবার, জল আরও আ ষা ীক িজিনষ প  সরবরাহ করার জ  
একটা আলাদা সরবরাহ লাইন থাকত, রেথর মেধ ও জল ও অ া  খাবার-দাবার রাখা থাকত, িক  অজু নেতা একা যু  
করেছ না, তার সােথ হয়েতা  িড় হাজার  স  রেয়েছ। এেদর যারা সব িকছ ুসরবরাহ করত এেদর কােছ খবর চেল 
 যত এখন  কাথায় এরা য ু করেছ,  সখােন উট গাড়ী বা গ গাড়ী কের সব িকছু  পৗঁেছ িদত। এর মেধ  এরা আবার 
িকছু ণ িব ামও কের িনত।  
 
ধ ম  য ু ে র িন য়ম কা ন িন পণ 
 যু    র আেগ  কৗরব আর পা ব পে র কেয়কজন নামকরা  যা ারা যুে র িনয়ম-কা ন িঠক করেত 
আেলাচনায় বেস  গেলন। এইটাই ধম যুে র  বিশ  । ধম যুে  আমার  তামার মেধ  এমিনেত  কান ঝগড়া িববাদ  নই, 
একটা সম া হেয়  গেছ এটােক অ   কান উপােয়  মটােনা যাে  না তাই লড়াই কের মীমাংসা কের  নওয়া  হাক  ক 
িঠক।  থম িনয়ম করেলন, স ূয াে র পর যু  যখন  শষ বেল  ঘাষণা করা হেব তখন আমােদর  যমন ব ু   তমনই 
থাকেব।  সই সময়  কান ধরেণর শ পূণ   আচরণ বা উে জনা মূলক কথাবাত া করা যােব না। যার জ   দখা  গেছ 
িচিকৎসার জ  এই পে র  বদ  িবেরাধী পে র  যা ার কােছ িগেয়   ষা করেছ। িদেনর মত য ু যখনই  শষ হত 
তখন আমরা  যমন ব ু  তমন ব  ুপূণ   ভাবই বজায় থাকেব।  যমন আমরা পের  দখেত পাই যুিধি র ভীে র িশিবের 
 পৗঁেছ  গেছন িজে স করেত আপনােক িকভােব বধ করা যােব। আেরকটা িনয়ম হল,  য বাকযুে   বৃ  তার সে  
বাকযু ই করেত হেব।  য  সনা দেলর বাইের চেল আসেব তার সে  আর যু  করা যােব না। অেনক সময়  দখা  গেছ 
ভী  বা   াণ  কান কারেণ যু   থেক সের এেসেছন তখন আর তাঁেদর সােথ যু  করা হত না।  য বু হ রিচত হেয়েছ 
 সই বু েহর বাইের আর যু  করা যােব না। আর সমােন সমােন লড়াই হেব, রথী রথীর সােথ, হািত হািতর সে , 
পদািতক পদািতেকর সে । ব ুহটা এমন ভােব  তরী করা হয় যােত এক অপরেক হািরেয় না  দয়। বু হ রচনাটাও একটা 
িব ান। এক প   দেখ িনত তার িবেরাধী প  িক বু হ রচনা কেরেছ। যখন  দখল এরা সপ বু হ  তরী কেরেছ, সপ ব ুহ 
মােন ল া একটা লাইন চেল  গেছ। অ রা তখন একটা বাজপাখীর বু হ রচনা করেব। যুে  এই বু হ রচনা একিট 
 র পূণ  অ । আেলকজা ার  য যু  িজেতিছল  ধ ুমা  এই বু হ রচনার  কৗশেলর  জাের।  নেপািলয়নও বু হ রচনায় 
খুব দ  িছেলন।  নেপািলয়ন একবার তার শ প েক আ মণ কের বলেছ  তামরা এ ুিণ আ সমপ ণ কর। শ পে র 
 য কমা ার  স  নেপািলয়নেক বলেছ ‘ তামার মা  িতিরশ হাজার  স  আর আমােদর ন ুই হাজার, এই ন ুই হাজার 
 স   তামােদর িপিটেয় ঠা া কের  দেব’।  নেপািলয়ন বলেছ ‘আমােক তুিম ভুেল  গেছ, আিম একাই এক লাখ, আমরা 
তাই এক লাখ িতিরশ হাজার’। ওরা  তা  নেপািলয়নেক মানেব না। যু  হল।  নেপািলয়ন তােদর একাই িপিটেয় িদল  ধু 
এই বু হ রচনার  জাের। মহাভারেতর যুে ও এই ব ুহ রচনার উপের খুব  জার  দওয়া হেয়িছল। যিদ  দখত কাজ হে  
না সে  সে  ব ুহটােক পাে  িদেতন।   াণাচায  যখন  দখেলন অজু ন জয় থেক মারেত যােব ত ুিণ িতিন শকটব ুহ 
 তরী কের িদেলন। যিদ ওপর  থেক ছিব  নওয়া হয় মেন হেব  যন একটা রথ দাঁিড়েয় আেছ আর ঐ রেথর এেকবাের 
 পছেন একটা ছুেঁচর মত বু হ করেলন,  সই ছুেঁচর  যখােন ফুেটা থােক  সখােন জয় থেক বিসেয়  রেখেছন। জয় েথর 
কােছ যিদ  পৗঁছােত হয় তাহেল এই পুেরা রথেক পার কের ঐ ছুেঁচর কােছ  যেত হেব,  সখােন আবার ঐ ছুচঁেক পার 
কের তার  ছঁদার কােছ  যেত হেব, তেব িগেয় জয় েথর নাগাল পােব। আবার যখন চ বু হ  তরী হে  তখন পুেরা 
কাঠােমাটা  গাল হেয় যাে , আর সাত খানা  েবশ ার কের  দওয়া হে ।  য একবার ঢুেক পড়েব  স পথ খঁুেজ না 
 পেয় এেকবাের  গালকধাধঁার মত ঘুরেত থাকেব। আিম িক চাইিছ আর শ র বু হ িক রকম হেয়েছ  সই  দেখ বু হ রচনা 
পা ােত থােক।  
 
 আেরকটা িনয়ম হল যার  যমন  মতা  স  সই রকম  লাক  দেখই লড়াই করেব। একটা শীণ  কায়  স েক 
অজু ন কখনই আ মণ করেত পারেবন না। সাবধান না কের কা র উপর আ মণ করা যােব না, তার নজর আেগ 
 তামার িদেক িনেয় এেস তারপর তােক মারেব, তার আেগ মারা যােব না।  য অসাবধান বা ঘাবেড় আেছ তার উপর 
আ মণ করা যােব না। যখন একজন একজেনর সে  য ু করেছ তখন অ   কউ িগেয় তার সে  যু  করেব না। লড়াই 
সব সময় একজেনর সােথই হেব।  য শরণাগত হেয়  গেছ তােক িকছু করা যােব না।  য যু ভূিম  থেক পািলেয় যাে  
তােক আ মণ করা যােব না। যার অ -শ   শষ হেয়  গেছ তােক আর আ মণ করা যােব না। যারা  ঘাড়া হািতর  সবা 
করেছ, যারা সরবরাহ করেছ, মাল বহন করেছ, যারা শ   িণ করেছ তােদর উপর  কান আ মণ করা চলেব না। সব 
িনয়ম-কা ন  তরী হেয় যাওয়ার পর সবাই খুব খুশী হেয়  গেলন। আমােদর ভারতীয় পর রা এইভােব িছল। লড়াই    
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করার আেগ িঠক কের িনেত হেব আমরা িকভােব লড়াই করব। তাই আেলকজা ার যখন ভারেতর উপর আ মণ চালাল 
তখন ভারতীয়রা িঠক বুঝেত পােরিন এটা িক ধরেণর লড়াই হে । আর মুসলমানেদর আ মেণর সময় সবাই হতবাক 
হেয় িগেয়িছল। িবেদশীরা  তা এই সব িনয়ম-কা ন িকছু মানেব না। মুসলমানেদর উে  ই িছল ইসলাম ধম  ভারেত 
 িতি ত করা আর এই  দেশর ধন স দ লুট করা। ফেল যখন িহ রা  কউ পািলেয় যাে  মুসলমানরা তােদরও গলা 
 কেট িদে ।  ীল ােত যখন ভারেতর শাি র ী বািহনী পাঠােনা হেয়িছল তখনও িঠক এই ঝােমলা হেয়িছল।  ভাকরেণর 
এলিটিট বািহনীরা যুে র  কান িনয়ম-কা নেক  তায়া া করত না।  জেনভা চুি েত িনয়মই করা হেয়িছল ব ীেদর সােথ 
অ  ধরেণর ব বহার করেত হেব। িক   ীল ার এলিটিটরা এসব িকছুই মানেতা না, এ েলা হল বব রতা। যার জ  
ভারতেক শাি র া বািহনীেক তুেল িনেত হেয়িছল। যু ে ে  যিদ কাউেক ব ী করা হয় এরপর তােক যিদ বলা হয় 
 তামার একটা একটা কের আঙুল কাটেবা, এই ধরেণর বব রতা হেল  কউ যু  করেত যােবই না। লড়াই যখন হে  তখন 
আিম মের যাব িঠক আেছ, িক  একবার যখন আ সমপ ণ হেয়  গেছ, ব ী হেয়  গেল এই ধরেণর বব রতা চেল না।  
 
ভী ে র শরশয ার খবর িন েয় স ে য়র ধ ৃ তর াে র কা েছ আগমন 
 যুে র িনয়ম-কা নও সব  তরী হেয়  গল। কাল সকাল হেলই যু     হেব। এিদেক ধতৃরা  যুে  িক হেব  ভেব 
ছটফট করেছ। তখন ব াসেদব এেস ধতৃরা েক িদব  দিৃ  িদেত চাইেলন, যােত যুে র সব িকছু  দখেত পায়। ধতৃরা  
তখন বলেছন ‘আমার িদব  দিৃ  চাইনা, এই নরসংহার আিম িনেজর  চােখ  দখেত পারেবা না’। তারপর স য়েক 
ব াসেদব িদব  দিৃ  িদেলন। যু ে ে   যখােন যা িকছু হে  স য় ইে  করেল সব িকছুই জানেত পারেব। স য় আসেল 
রণভূিমেতই থাকত, মােঝ মােঝ এেস ধতৃরা েক সব খবরাখবর িদেয়  যত। 
 
 স য়েক িদব  দিৃ  িদেয় ব াসেদব চেল  গেছন। এখান  থেক     কের এেকবাের যুে র দশ িদন পেরর এক 
বড় খবর িনেয় স য় ধতৃরাে র কােছ  গেছ। খুব  ঃখ কের স য় ধতৃরা েক বলেছন ক দং সব ে যাধান াং ধা ম 
সব ধ  তা  । শর ত গ তঃ  সাহ দ   শ ে ত   িপ তা ম হঃ।।৬/১৩/৪। ‘সম   যা ার মেধ  িযিন     এবং সম  
ধ   রগেণর  গৗরেবর পা  িছেলন,  সই   িপতামহ ভী  আজ শরশয ায় শািয়ত হেয় আেছন’। খবর সবই ধতৃরা  
 পেয়  যেতন, টানা দশ িদন ধের য ু চলেছ  কান খবরই ধতৃরা  পােবন না এটা িঠক মানা যায় না,  যখােন হি নাপুর 
আর   ে ে র মেধ   র  খুব  বশী নয়। স য় রণভূিমেতই থাকত, িদন দেশক পের ধতৃরাে র কােছ এেস খবর 
িদেলন ভী  শরশয ায় পেড় আেছন। খবর  পেয়ই ধতৃরা  খুব  ভেঙ পেড়েছন,  চােখর জল  ফলেছন। িযিন  দবতােদর 
কােছও অপরািজত, যারঁ ই ামৃতু  তারঁ িকভােব পতন হল! 
 
 স য় তখন ধতৃরা েক বলছ ‘আপিন তখন  থেক  কন    কের যাে ন িপতামহ ভীে র িক কের পতন হেয় 
 গল। িক কের হেয়  গল মােন?  য মা ষ   ম  কের তখন  স পাপকেম র ফল পায়, আর তখন  য আপিন ভাবেবন 
আপনার পােপর ফল অপেরর জ  হে  তা নয়, িনেজর পােপর ফল আপিন িনেজই িনন। এতিদন ধের আপিনই সব 
 গালমাল কিরেয়েছন। িক কের হেয়  গল  য তখন  থেক বেল যাে ন! যা িকছ ু হেয়েছ আপনার জ ই হেয়েছ। য 
আ ে না   ির ত াদ ভং   ুয়া র ঃ। এনসা  তন না ং স উপ াশি তুম হ ত।।৬/১৫/২। কারণ  য  লাক িনেজর 
 দােষ  িত   হয়  স  লাক অ েক  কান ভােবই  দাষী বেল আশ া করেত পাের না।  
 
অ জ  ুেন র  গ  া িত ও অজ  ুন েক  ীক ৃ ে র গী তা র উ পে দ শ দ া ন 
 স য় একটু খবর িদেয়  -চারেট কথা বলার পর ধ ৃতরা  বলেছন ‘তুিম আমােক সংে েপ না বেল একটু 
িব ািরত ভােব  থম  থেক বল এই দশ িদন িক িক হেয়েছ’। ধতৃরা  এই সব বলার পর স য় বেল যাে ন, বলেছন 
যেতা ধম   ে তা জয়ঃ আবার বলেছন যত ঃ কৃ  ে তা জয়ঃ।  েটা   াকেক এক কের কৃ  আর ধম  এই  েটােক এক 
কের িদে ।  থেম বলেছ  যখােন ধম   সখােনই জয়। তারপেরর   ােকই বলেছন  যখােন কৃ   সখােনই জয়। তারপর 
আবার বলেছন  ণ ভূে তা জ য়ঃ কৃে  পৃ ে তাহে ভ িত ম াধব  । ত  য থা িব জয় া  স িত াপে র া  ণ ঃ।। 
৬/২১/১৩। জয় হল  ীকৃে রই একিট  প।  ীকৃ   য পথ িদেয় যােবন জয় তাঁর  পছেন অ সরণ করেত থাকেব। 
 সইজ  এখন আর আফেশাষ কের িকছু লাভ  নই। স য় একটু খাপছাড়া খাপছাড়া কের বলেছ আর ধ ৃতরা ও বলেছন 
তুিম সব িকছ ু খুেল আমােক বল। তখন স য় আবার বলেছ ‘যখন যু     হেব তখন  ীকৃ  অজ  ুনেক বলেলন ‘ হ 
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অজু ন! তুিম মা  গ ার  িত কর’।  ীকৃ  বলােত অজু ন মা  গ ার মুিত  গেড় পূেজা করেলন। চ ীেত  যমন  দবীর  িত 
আেছ  সই রকম এখােনও অজ  ুন মা  গ ার  িত করেছন।  
 
নমে  ি স েস না িন! আেয   ! ম র বািসিন।  মাির! ক ািল! ক াপািল! ক িপ েল! ক ৃিপ েল।। 
ভ ক ািল! নম ভ ং মহা কািল! নেমাহ ে ত । চি ! চে ! নম ভ ং ত াি রিণ! বরবিণ  িন। ।  
ক াত ায় িন! মহাভ ােগ! ক রািল! িবজেয়! জেয় । িশিখিপ  জধের! নান াভ রণভ ূিষেত । ।  
অ শূল হরেণ! খ েখটক ধািরি ণ।  গােপ   া েজ!  জ ে ! ন েগাপ েলা েব।।  
মিহষা সৃ  ি েয়! িনত ং  ক ৗিশিক! প ীত বািসিন। অ হােস! ক াক মুিখ! নমে হ  রণ ি েয় ।।  
উেম! শ াক ির!   েত! ক ৃে !  কটভ নািশিন। িহরণ াি ! িব পাি !  ধ ূাি ! নে মা হ   ত।।  
 বদ িত মহাপ ূ েণ !   েণ ! জাত েবদিস। জ ূকটক ৈচেত ষু িনত ং সি িহ তালেয় ।।  
 ং   িবদ া িবদ ানাং মহাি ন া চ  দ িহ না  ।   মাতভ  গবিত!  ে গ ! ক া ারবািসিন। ।  
 াহাক ার ঃ  ধ া  চব কলা ক া া সর ত ী। সািব ী  বদমাত া চ ত থ া  বদা  উচ েস। ।  
 ত ািস  ং মহা েদ িব! িব ে না রা না। জেয় া ভ বত ু  ম িনত ং  ৎ  সাদ া ণািজ ের। ।  
ক া ারভ য় েগ ষু ভ ানাম ালেয় ষু চ। িনত ং বসিস প াত ােল যুে  জয় িস দ ানবা  । ।  
 ং জ নী  মািহ নী চ মায় া  ীঃ  ী ৈ থব চ। স  া  ভ াবত ী  চব সািব ী জ নন ী ত থ া। ।  
ত ুি ঃ পুি ধৃ িতদ  ীি   ািদ ত িববি  নী। ভ ুিত ভ ূ িত মত াং সংেখ  বী  েস িস চারৈ ণঃ। ।৬/২৩/৪-১৬  
 
  িতর পর মা  গ া খুশী হেয় অজু নেক আশীব াদ িদেয় বলেলন ‘ তামার িচ ার িকছু  নই,  তামারই জয় হেব’। 
ধতৃরা ও আবার বলেছন তুিম এেকবাের  থম  থেক বল। এইবার স য়  থম  থেক বলেত    করেলন। এইখােনই 
গীতা    হে । গীতার িবশদ আেলাচনা আমরা  যেহতু অ  জায়গায় কেরিছ  সইজ  আলাদা কের গীতার স ে  বলা 
হে  না। 
 
য ু ে র  া রে  য ু িধ ি র কত  ৃক ভী -  াণ া িদ র আশী ব  াদ  া থ  ন া 
 অজু ন  থেম  মাহ   হেয় িগেয়িছেলন। অজু নেক  ীক ৃ গীতার উপেদশ  দওয়ার পর অজু েনর  মাহ দ ূরীভূত 
হেয়েছ। অজু ন এখন আবার উেঠ দািঁড়েয়েছ। এইবার যু  যখন িঠক    হেত যাে  তখন সবাই  দখেছ যুিধি র হঠাৎ 
রথ  থেক  নেম  কৗরবেদর িদেক এিগেয় যাে ন। যুিধি েরর ঐ কা   দেখ  কৗরবেদর সব  সনারা হাহা িহিহ কের 
িব পা ক হািস হাসেত    কেরেছ। এই যুিধি র হল কাপু ষ, ভেয়  েয াধেনর কােছ শরণ িনেত আসেছ।  কৗরবেদর 
এগােরা অে ৗিহণী আর পা বেদর সাত অে ৗিহণী,  সই কারেণ যুিধি র ভয়  পেয়  গেছ।  ীকৃ ও িকছু বুঝেত পারেছন 
না, অজু নও বুঝেত পারেছ না িক করেত চাইেছন যুিধি র।  ীক ৃ একটু পেরই বুঝেত পারেলন। যুিধি র  সাজা হাঁটেত 
হাটঁেত ভী ,   াণ, কৃপাচায  আর মামা শল েক িগেয়  ণাম কের বলেলন ‘আশীব াদ ক ন যােত আমরা জয়ী হই’। 
চারেজানই যুিধি রেক একই কথা বলেলন, এিট খুব িবখ াত কথা অথ   প ুে ষ া দাে সা দাস  র রতগ ী ন ক িচ ৎ । 
ইত স ত ং ম হার াজ ব ে াহ সম ে থ ন  কৗর ৈবঃ ।।৫/৪৩/৫১ ‘মা ষ অেথ  রই দাস হয়, অথ   কখনই মা েষর দাস হয় 
না। আিম  কৗরবেদর কােছ অথ   িদেয় বাধঁা, তাই  তামার হেয় যু  করা ছাড়া আর িক চাও তাই বল’। এই জায়গাটা 
আমােদর কােছ খুবই আ য জনক মেন হয়। ভী   িত া কেরিছেলন িতিন হি নাপুেরর রাজিসংহাসনেক র া করেবন 
িক  িতিন  কন এইভােব  েয াধেনর অেথ  র দাস বলেছন  বাঝা যায় না।   াণাচােয র ব াপাের না হয় বলা  যেত পাের 
িতিন হি নাপুেরর রাজ পিরবােরর একজন  বতনভুক িশ ক আর তাছাড়া   াণাচােয র পু  অ  মার সােথ  েয াধেনর 
ব  ু িছল, তাই অ  ামা  যিদেক থাকেব   াণাচায  ও  সই িদেকই থাকেবন। আর   াণাচায  ও অ  ামা  যিদেক থােক 
কৃপাচায ও  সিদেকই থাকেবন। কারণ কপৃাচায  হেলন অ  ামার মামা। শল েক  েয াধন কায়দা কের  কৗরবেদর িদেক 
 টেন িনেয়েছন। িক  চারেজান যুিধি রেক একই কথা বলেছন। যুিধি র আশীব াদ চাইেল ভী  বলেছন আিম অপরােজয় 
আমােক  কউ পরা  করেত পারেব না,   াণাচায ও বলেছ যত ণ আমার হােত অ  আেছ আমােক  কউ হারােত পারেব 
না আর কপৃাচায  বলেছন  দেখা ভাই আিম হলাম অবধ  আমােক  কউ বধ করেত পারেব না। কপৃাচায  িক  সিত ই  শষ 
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পয     বঁেচ িছেলন। আেরকিট কথা এই চারেজানই যুিধি রেক বলেছন ‘তুিম যিদ আমার আশীব  াদ না িনেত আসেত 
তাহেল আিম অিভশাপ িদেয় িদতাম। তুিম এইভােব আশীব  াদ িনেত এেসছ বেল আিম খুব খুশী হেয়িছ’। 
 
ভী  বধ ােথ    ী ক ৃ ে র  দ শ  ন চ  হে  র থ  থ েক অবত রণ 
 যুিধি র সবার আশীব াদ িনেয় িনেজর িশিবের িফের আসার পর শ  িণর মাধ েম আঠােরা িদেনর  ি য় েলর 
িবনাশকারী এই ভয় র যুে র  ঘাষণা করা হল। যু     হেতই এেকর পর মা েষর মৃতু র িমিছল    হেয়  গল। 
এইভােব এক িদন  কেট  গল,  ই িদন  কেট  গল িক  পা বেদর  কান ভােবই পয  ুদ  করা যাে  না, উপর  
 কৗরবেদর  স ই  যন  বশী  য় হেত লাগল।  েয াধন এেত ভীে র উপর খুব  রেগ িগেয় বলেছ ‘পা বেদর  িত 
আপনার অিতির    হ বেলই আপিন ইে  কের িনেজর পুেরা শি েক যুে   েয়াগ করেছন না’। তখন ভী  বলেলন 
‘িঠক আেছ কাল তুিম আমার  তাপ  দখেত পােব’। তৃতীয় িদন ভী  এত  তজ  কাশ করেত লাগেলন  য পা বেদর 
 চুর  স   য় হেত থাকল। ভী  িবরাট নর সংহার করেত থাকেলন। এই িদনই অজু ন িঠক িঠক ভীে র মুেখামুিখ 
হেয়েছন। অজু েনর মেনও একট ুঅবসােদর ছায়া এেস  গেছ ‘িতিন আমার  িপতামহ, আমােক কত   হ করেতন, তারঁ 
সে  এই যু  আিম িক কের করব’। অজু ন যু  করেছন িক  তাঁর তীর  যন চলেছ না, আর এিদেক ভী  এেকর পর এক 
বধ কের যাে ন। অজু নেক  ীকৃ  বারংবার বেল যাে ন ‘িক হে  অজু ন!  কাথায়  গল  তামার  সই পরা ম’! অজু েনর 
 ভতের িক  িকছুেতই  সই শি  আসেছ না।  ীক ৃ অজ  ুেনর এই  ব  লতা  দেখ খুব  রেগ িগেয় বলেছন ‘তুিম আমার 
সব কায  মেক ন  কের িদেল। আিম যুিধি রেক কথা িদেয়িছ তােঁক রাজিসংহাসেন বসাব।  তামার উপর িনভ র কেরই 
আিম যুিধি রেক কথা িদেয়িছলাম। িক  এখন  তামার উপর আর আিম িনভ র কের থাকেত পারিছ না। এই  দেখা আিমই 
এবার ভী েক  শষ কের িদি ’। এই বেল  ীক ৃ  দশ ন চ েক  রণ করেলন।  রণ করা মা ই  দশ ন চ   ীকেৃ র 
আঙুেল এেস হািজর হেয়  গল। এখােন  দশ ন চে র বণ  না  দওয়া হে  তৎ কৃ ে কাে পাদয়স ূয  বু ং 
 ুর া তী া  জাতপ   । তৈ ব  দে হা সর ঃ  ঢ়ং র র াজ নার ায়ণ বা নাল  ।। ততঃ  নাভং ব ে দব পু ঃ 
সূয   ভং ব স হ তলু   ।  ুর া ম ু   াম  ভ ুেজ ন চ ং রথ াদব ু ত  িবস ৃ জ  বাহ া  ।।৬/৫৯/৮৯-৯০। মেন হে  
 যন  ীকৃে র   াধ- প সযূ   কতৃ ক  কািশত এই চ । চে র গােয় হলুদ বেণ  র খ  আকােশর গােয়  মেঘর মত  শাভা 
িদে ,  ীকৃে র  তেজর মতই এই চ  সেূয  র িকরণ সাদৃশ ঔ েল দী মান। পুেরাটাই  লাহার িনিম ত এই চ  আর 
তার চািরিদেক বড় বড়  ুরধার  লাহার ফলা। চ েক ডান হােত িনেয়  ঘারােত  ঘারােত  ীকৃ  রথ  থেক  নেম ভীে র 
িদেক ধািবত হেয়েছন।  
 
  দশ ন চ  িনেয়  ীকৃ েক এিগেয় আসেত  দেখই ভী  অ  রেথর উপর  রেখ িদেয় িনে   হেয় বেস 
পেড়েছন। ভী  বলেছন ‘আিম  তা এইটাই চাইিছলাম, আপিন  য  িত া কেরিছেলন অ  ধারণ করেবন না  সই  িত া 
ভ   হাক’। ভী  খুব   র  িত কের  ীক ৃ েক বলেছন এে িহ  দেবশ জগি বাস নেমাহ   ত মাধব 
চ পােণ।।৬/৫৯/৯৬।  হ  দেব র!  হ জগেতর আ য়! আ ন আ ন, মাধব! চ পািণ! আপনােক নম ার কির।  হ 
মধুসূদন!  স ং ম াং পাত য়  লাকন াথ রে থা মাৎ স ব শ রণ  সংেখ ।  য়া হত ািপ ম মা দ  কৃ    য়ঃ 
পর ি ি হ  চব  লাে ক। স াি বে তাহ   কবৃি নাথ  লা ৈকি িভব ীর ঃ ত বািভযান াৎ ।।৬/৫৯/৯৭।  হ জগদী র! 
আপিন আমােক রথ  থেক িনপািতত ক ন। আিম যিদ আপনার হে  িনহত হই তাহেল িতন  লােক আমার  গৗরব বৃি  
হেয় যােব। কারণ আপিন আপনার  িত া ভ  কের আমােক বধ করবার জ  ধািবত হেয় এেসেছন’।  ীকৃ েক ঐভােব 
চ  িনেয় ধািবত  দেখ অজু ন সে  সে  রথ  থেক লািফেয়  ীকেৃ র  পছেন ছুেট  গেছন।  ীকৃ ও রেথ  নই এখন 
অজু নও রথ  ছেড় চেল  গেছন, রেথর  ঘাড়া েলার  তা পািলেয় যাওয়ার কথা। িক   সটার বণ  না এখােন  নই। তেব 
পা  র ক যারা িছল তারাই হয়েতা রথেক সামেল  রেখিছল।  ীক ৃ খুব  রেগ আেছন, শরীেরও  চ  শি , অজু ন 
 ীকৃ েক ধের রাখেত পারেছন না  দেখ িতিনও  ীকেৃ র পা  েটােক জাপেট ধের  রেখেছন। তাও এখােন বলেছ 
বলাি জ া হ হ ির ং ি কর ীিট পেদ হথ র াজ   দশে ম কথ ি ৎ।।৬/৫৯/১০০। ঐ অব ায়  ীক ৃ অজ  ুনেক দশম 
পাদে প পয    টেন িনেয় চেল িগেয়িছেলন।  অজু ন খুব কের  ীকৃ েক বলেছন ‘আপিন এইভােব আপনার  িত া ভ  
করেবন না, আপিন আমার উপর ভরসা রাখুন,  দখুন এবার আিম িক কির, আমার পরা মেক এবার সবাই  টর পােব’। 
এইভােব অেনক কের  ীকৃ েক বুিঝেয় ঠা া কের িফিরেয় িনেয় এেলন। তারপর অজু ন এমন যু     করেলন  য 
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িপতামহ ভী েক বাধ  হেয় য ুভূিম  থেক সিরেয় িনেয়  যেত হল।  সইজ  বলা হয় একমা  অজ  ুন   ে ে র যুে  
কখন কা র কােছ পরািজত হনিন।  
 
ভী ে র পত ন 
 এরপর এর সােথ ওর, ওর সােথ এর যু ,  ধুই যুে র বণ  না চলেছ। ভী   যভােব যু  কের যাে ন তােত মেন 
হে   যন এই যুে র  কান িদন মীমাংসা হেব না, িক  িদেন িদেন পা বেদর  স   ল নাশ হেয় যােব। আর ভীে র 
পতেনর  কান উপায়ও বার করা যাে  না। তখন  ীকৃ  যুিধি রেক বলেলন িতিন  যন  কৗরব িশিবের িগেয় ভী েক 
িজে স কেরন আপনার পতেনর িক উপায়। যুিধি র ভীে র িশিবের এেস ভী েক িজ াসা করােত ভী  বলেলন 
সত ে ম ত হ ার াজ যথা বদ িস পা ব। নাহ ং শ েক া র ে ণ  জতুং  স ৈ র িপ  র া ৈর ঃ। ।৬/১০৩/৭৬। ‘ দেখা এটা 
খুবই সিত   য আিম যিদ অ  ধারণ কির তাহেল ই   ভৃিত  দবতা আর  কান অ র আমােক পরািজত করেত পারেব 
না। তেব আিম এই কেয়কজেনর সামেন অ  ধারণ কিরনা’। তখন িতিন িশখ ীর কথা বলেলন অজ  ুনঃ সম ে র শূর ঃ 
পুর ৃত  িশখি ন  । ম াে মব ি বি শৈখ ীৈ র িভ বতু দ ংিশ তঃ ।।৬/১০৩/৮৩। ‘অজু ন যিদ িশখ ীেক সামেন  রেখ 
আমার সে  যু  কের তাহেল আিম  কান অ  চালাব না, কারণ িশখ ী  ী  থেক এই পু ষ  প ধারণ কেরেছ। তখন 
অজু ন আমার উপর তী  বাণ  েয়াগ কের আমার পতনেক স ব করেত পারেব’। দশম িদেনর যু     হেয়েছ। অজু ন 
িশখ ীেক সামেন  রেখ ভীে র মুেখামুিখ হেয়েছন। অজু ন তখন  চ  শি েত এমন তীর মারেত    কেরেছন যা  দেখ 
ভী  বলেছন ‘িশখ ী মহারথী হেত পাের, িক  তার বােণর এমন শি   নই  য আমার কবচেক  ভদ কের শরীরেক 
এেফাড়ঁ ওেফাঁড় কের  দেব’। বড় বড় মহারথীেদর কবচ খুব ভারী ও অেভদ  হয়, িক  এখােন বণ  না করা হে  অজু েনর 
বাণ এেতা শি শালী  য ভীে র অেভদ  কবচেক  ভদ কের িদে  আর শরীেরর এক ইি  জায়গা  নই  যটা অজ  ুন বাদ 
 রেখেছ। ভী  পির ার বুঝেত পারেছন আমার কবচেক  ভদ কের শরীের ঢুেক যােব এই শি  অজু েনর বাণ ছাড়া আর 
কা র বােণ  নই, ভীে র শরীেরর  কান অংশ ছােড়নিন। ভীে র িছল ই ামৃতু । অ   কউ হেল ঐখােন তার মৃতু  হেয় 
 যত। ভীে র  যেহতু ই ামৃতু  িছল তাই িতিন আর রেথ দািঁড়েয় থাকেত না  পের মািটেত পেড়  গেলন।  
 
 িপতামহ ভী  রথ  থেক পেড়  যেতই চািরিদেক তুমুল আেলাড়ন পেড়  গেছ। সবাই ছুেট এেসেছ। ইিতমেধ  
সে  ও হেয় এেসেছ। অজু েনর মেনর অব া এখােন সব  থেক  বদনাদায়ক। যাঁর  কােল িপেঠ অজু ন বড় হেয়িছল, কত 
  হ এই িপতামেহর কাছ  থেক  পেয়িছেলন, অজ  ুেনর কত আবদার িতিন স  কেরিছেলন। আজ তাঁেকই অজু েনর বােণ 
শরশয ায় শািয়ত হেত হল। অজু েনর সব এক এক কের মেন পড়েত    হেয়েছ। ভী   যন অজু েনর জ ই িনেজর 
পতেনর কারণটা যুিধি রেক বেল িদেয়িছেলন। যুিধি র যখন তাঁেক িকভােব পরা  করা  যেত পাের িজে স কেরিছেলন 
তখন ভী  বেলিছেলন ‘ ীকৃ  সবই জােনন, আিম  কান নারীর সে  য ু কিরনা,  তামােদর সােথ  য িশখ ী আেছ 
আসেল তােক আিম নারী বেলই জািন’। এই বেল ভী   যন পা বেদর কােছ িনেজেক সমপ ণ কের িদেয়িছেলন।  
 
 ভী   যখােন রথ  থেক পেড় িগেয়িছেলন  সখান  থেক তােঁক অ   সরান হয়িন, ওখােনই মৃত  অবিধ পেড় 
রইেলন। মািটেত পুেরা শরীরটা তীেরর উপর শািয়ত হেয় আেছ। মাথাটা ঝুেল রেয়েছ  দেখ  েয  াধন সে  সে  বািলশ 
িনেয় এেলন। ভী  িক   সই বািলশ িফিরেয় িদেলন। িতিন অজু নেক ডাকােলন। অজ  ুন এমনভােব তীর মারেলন  য  েটা 
তীেরর  কাণা িণ  িসং পেয়ে ট মাথাটা আটেক  থেক বািলেশর কাজ করল। ভী  ঐ অব ােতই বলেছন ‘এই দ ােখা, 
এই হে  বীেরর উপযু  শয া’। ভী  এরপর আবার জল  খত চাইেলন।  েয াধনরা  দৗেড়   া  িমি  জল িনেয় এল। 
িক  ভী   সই জল  হণ না কের আবার অজ  ুনেক ডাকােলন। অজ  ুন বুেঝ  গেলন িপতামহ িক চাইেছন। অজু ন একটা 
তীর ছুড়ঁেতই  সটা পৃিথবীর মািট  ভদ কের গেত র মত কের িদল আর  সই গত   িদেয় জেলর  ফায়ারা হেয় ভীে র িঠক 
মুেখ িগেয় পড়েত লাগল। ভী  বলেলন ‘এইটাই হে  অজু েনর বীর ’। আসেল এটা িছল িদব া । 
 

সবাই ভীে র চািরপােশ সািরব  হেয় দািঁড়েয় রইল। ভী  সবার সামেন অজু নেক বলেছন ‘ হ পাথ  , এই 
পৃিথবীেত  কউ  তামার সামেন দাড়ঁােত পারেব না। তুিমই িবজয়ী হেব, িক ু করার  নই, আিম, িব র,  ীকৃ , পরাশর, 
  াণাচায , স য় সবাই িমেল বারবার  েয াধনেক বুিঝেয়িছ, িক   েয  াধন আমােদর কা র কথা  নেলা না।  েয াধেনর 
বুি  িবপরীত হেয়  গেছ। আমােদর কথােতা  া ই কের না, উপর  শা েক উ  ন কের চেল,  সইজ  খুব শী ই ওর 
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পতন হেব’।  েয াধন ওখােন িক  দাঁিড়েয় আেছ।  েয  াধনেক ভী  বলেছন ‘ েয াধন, এতিদন আিম  তামােক র া কের 
এেসিছ এখন তুিম আমার কথা  শান, এখেনা সময় আেছ, আমার পতন হেয়  গেছ, তুিম এখন  ীক ৃ, যুিধি র, অজু েনর 
সে  সি  কের নাও। আর তা যিদ না কর, তাহেল তুিম তত ণই যু ভূিমেত দািঁড়েয় থাকেব, যত ণ না অজু েনর বাণ 
 তামার  স েদর  শষ না কের িদে  আর ভীেমর গদাঘােত যত ণ না  তামার পতন হে ।  তামােক আিম বারবার 
বলিছ, আিম মের  গেলও যিদ  তামােদর মেধ  সি  হেয় িগেয় ব ুভাব হেয় যায়, তুিম  সটা  মেন নাও। আিম িছলাম 
 তামােদর  ধান  সনাপিত,  সই  ধান  সনাপিতর এখন পতন হেয়  গেছ তাই আবার আিম বলিছ তুিম এই যু  এখােনই 
ব  কের সি  কের নাও।   তামার মেন  মাহ ঢুেক আেছ,  তামার  বাকািমর জ  তুিম আমার কথা  নেছা না। িক  
 তামার এই মুখ ািমর জ   তামার বংেশর নাশ হেয় যােব, তুিম এই যু   থেক িনবিৃ  িনেয় নাও’।  েয  াধন সব  েন 
তার মনটা যিদও একট ুখারাপ হেয়  গল িক  ভীে র কথােক  াে র মেধ ই আনেলা না। 

 
ভী  ও কেণ  র সং লা প 
 সবাই ভীে র কাছ  থেক সের আসার পর, কণ   একাে  ভীে র কােছ এেস দািঁড়েয়েছ। কণ  েকও ভী  বলেছন 
‘ দেখা কণ   তুিম হেল আসেল  ি  পু ’। কণ  ও বলেছ ‘ া ঁ, আিম জািন িপতামহ,  ীকৃ  আমােক সব বেলেছন’। ভী  
তখন বলেছন ‘ দেখা,  ি য় ল নাশ হেত চেলেছ, তুিম যিদ এখনও  েয াধনেক  ছেড় দাও সি  হেয় যােব, আিম মের 
 গেলও এরা যিদ সবাই িমেল সি  কের  নয়, তাহেল কত ভােলা হয়’। কণ  েক িতিন  বাঝােলন  য তুিম দ ােখা যিদ 
 কান ভােব সি  কের এই যুে র এখােনই ইিত করা যায়। কণ   তখন খুব   র কের ভী েক বলেছ ব ে দব েতা য ৎ 
পা বায় দৃঢ় তঃ। ব   চ ব শর ীর  প ুদার া থ া ম ম।। স ব ং  ে য  াধন াে থ  ত  ং  ম ভ ু ির দ ি ণ। ম া 
 চত  ািধম র ণ ং   ং  াি দিত  কৗ রব। ।  কািপতাঃ প া বা িনত ং ম য় াি ত   ে যাধন  । অ ব  ািব  ে থ া 
 যা ন স শ েক া িন ব িত ত ু ।।৬/১১৭/২৫-২৭।‘ ীকৃ   যমন পা বেদর সাহায  করার জ  দঢ়ৃ  িত , িঠক  সইভােব 
আমার স ি , আমার  ী-পু , আমার বল বীয , আমার যশ, সব িকছু  েয  াধেনর  িত সমিপ ত। আিম  েয াধনেক সাহায  
কের যাি  িঠকই, আর এও জািন যিদ  কান অঘটন ঘেট তাহেল  েয াধন এই রণভূিমেত মারা যােব, তােত  স বীর গিত 
 া   হাক, তাও ভােলা িক  আিম ওেক আমার সাহায   থেক বি ত কখনই করেত পারেবা না।  দবেক কখেনা পু ষাথ   
িদেয় আটকােনা যায়না’। কণ   আেরা বলেছ ‘এই য ু অব  ািব এেক এড়ান যােব না, আিম সের  গেল িকংবা আপিন 
মের  গেলও এই য ুটা থামেব না। আেরকটা  যটা খুব  ভ াগ   য, আমােদর আর পা বেদর মেধ   য শ তা  সটা এখন 
ভয় র হেয়  গেছ।  কান সি  বা চুি  এই শ তােক িমিটেয় িদেত পারেব না। আমার আর অজু েনর মেধ   য লড়াই 
আমার মৃতু র পেরই শা  হেব’। ভী  তখন বলেছন ‘কণ  , এই  য ভয় র শ তার কথা তুিম বলছ, এই শ তা যিদ 
কখনই  শষ না হয়, আিম  তামােক আ া িদি , আিম  তামােক অ মিত িদি ,  তামার মেধ  অ   কান  লাভ  রেখ 
তুিম যু  কেরা না,  তামার  িতও আমার একই   হ  যমন পা ব আর  কৗরবেদর  িত, কারণ তুিম   ীপু  তাই তুিম 
 গ  াি র ই ােতই  ধ ুএই যু  কর’। ভী ও জােনেন  য এই যু েক আটকােনা যােব না। ভী  বলেছন ‘কণ  , আিম 
 তামােক  শষ কথা বলিছ, সিত  বলিছ আিম দীঘ কাল  চ া কেরিছ পা ব আর  কৗরবেদর মেধ  শাি  ভাব আনবার জ , 
িক  আিম পারলাম না’। কণ   আর িকছ ুনা বেল তারপর ভী েক  ণাম কের িবদায় িনেয় চেল  গল। 
 
 অ  একটা মত আেছ  য ভী  কণ  েক বেলিছেলন ‘কণ  , আিম  তামােক বারবার অপমান কেরিছলাম যােত তুিম 
 কান রকেম  েয াধনেক  ছেড় দাও, তুিম  েয াধনেক  ছেড় চেল  গেল  স আর  বশী লাফালািফ করত না, কারণ একমা  
 তামার শি র উপরই ভরসা কের  েয  াধন এত বড় যুে  নামেত সাহস কেরেছ’। যাই  হাক ভী  এখন শরশয ায়। 
পেরর িদন  থেক কণ   যুে  অবতীণ   হেবন আর   াণাচায  হেবন Commander in Chief। এইবার কণ   দশ িদন পর 
 থম অ  ধারণ করেব।  

  া ণপব   
 

 ভী পেব র পর    হে    াণপব ।   াণপেব    াণাচায   কৗরবেদর  ধান  সনাপিত। ভী -কণ   সংবাদ িদেয়ই 
   হে । ভী   থম  থেকই মেন  ােণ চাইিছেলন িকভােব  ি য় বংশ িলেক র া করা যায়, িক  তা আর করা  গল 
না। এইসব বেল কণ  েক ভী  বলেছন ‘যখন এই যু েক এিড়েয়  ি য় েলর িবনাশেক আটকােনা  গল না, তাই তুিম 
যাও  েয াধেনর হেয় যু  কের যতটা পার তার জেয়র  চ ায়  লেগ যাও। সিত  কথা বলেত  েয াধন  যমন আমার  পৗ  



66 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

তুিমও  সইভােব আমার  পৗ ।  সইজ  আিম  েয াধেনরও িহৈতষী  তামারও িহৈতষী।  যৗনাৎ স  কাে াে ক িব িশ ং 
স ত ং স তা  । সি ঃ স হ নর ব া   ব দি  মনী িষণ ঃ। ।৭/৩/৩৬। মনীিষরা বেলন  টু  স ক , পারবািরক স ক , 
 যৗন স ক  এই ধরেণর স ে র  থেকও     সাধুপু েষর সােথ  য স   হয়। কারণ  টু ,  ািতভাই বা যােদর সােথ 
িববাহ স েক  স    ািপত হেয়েছ  কান  ােথ  র স াত হেল  স স   ন  হেয়  যেত পাের। িক  সাধুপ ুেষর সােথ  য 
স    ািপত হয়  সখােন  কান  াথ   থােক না বেল স   িচরিদন অটুট থােক’। আসেল কণ   হল যুিধি েরর বড় ভাই, 
 যটা আে  আে   কািশত হে । এখােন ভী  কণ  েক এটাই বলেত চাইেছন  য, তুিম  েয াধেনর ব ,ু তুিম িনেজও খুব 
ভােলা মা ষ তাই  তামােক বলিছ সৎ পু েষর সে   য স ক  হয়  সটাই  বশী  ায়ী হয়, এই ভাবটা মাথায়  রেখ তুিম 
এখন  কৗরবেদর র া করার  চ া কর। এই আশীব াদ িদেয় ভী  কণ  েক িবদায় িদেলন। এিদেক   াণাচায  হেয়  গেলন 
 ধান  সনাপিত। এই খবরটা িনেয় স য় ধতৃরাে র কােছ িগেয়িছল। 
 
 ীক ৃ  আ র অজ  ুেন র  থেক ধ ৃ ত রা ে র আশ া ও ধ ৃ ত রা  কত  ৃ ক  ী ক ৃে র   প বণ  ন 
 এর িকছু িদন পর স য় আবার একটা খবর িনেয় ধতৃরাে র কােছ  গেছ, খবরটা হল   াণাচায  মারা  গেছন। 
আবার ধতৃরা  স য়েক িজে স করেছন, এটা িক কের স ব হল। সবটাই   াশব ােক  দখােনা হে । আেগও আমরা 
বেলিছ  য স য় িছেলন যু ে ে । মােঝ মােঝ এেস ধ ৃতরা েক একটা বড়  কান খবর িদেয় যাে ।   াণাচােয র মৃতু  
খবর  েন ধতৃরা  খুব আ য  হেয়  গেছন কথং স য়    ষ মনাধৃ ষেশ াবল  । প তাং প ুে ষ াণ াং সম ে র 
পাষ ে তাহবধ ীৎ ।।৭/৭/৩৭। ‘স য়! িক হেয়িছল তুিম িব ািরত ভােব বল। কারণ   াণাচায  িছেলন আশীব  াদ ধ  যত ণ 
তারঁ হােত অ  থােকেব তত ণ তাঁেক  কউ িকছ ুকরেত পারেব না। িক  কণ    ভৃিত পু ষে  গেণর সমে  ধ ৃ    িক 
কের যুে    াণাচায েক বধ করেত পারল?’ এটাই মহাভারেতর িবেশষ , আমােক অেনক িকছুর  মতা িদেয়  দওয়া হেব 
িক   কাথাও এমন একটা ফা ঁক  রেখ  দব,  য ফাকঁটার জ  এমন িকছ ুএকটা ঘেট যােব যখন আমার  মতা থাকা 
সে ও আমােক পরাজয়  ীকার কের িনেত হেব। ধ ৃতরা  খুব  ঃখ কের বলেছন য  য া  িষে কে শা  যা া য  
ধন য়ঃ। র থ  ত  কঃ সংেখ   ত নীেকা ভে ব থঃ ।।৭/৯/৩৬ যারঁ িনয় া সারিথ  ীক ৃ আর  যা া যার অজু ন 
যুে   কা   রথ  সই রেথর  িতপ  হেব। আর অজু নঃ  কশ ব া া কৃে  াহপ া া িকরীটনঃ। অজ ুে ন ি বজে য়া 
িনত ং কৃে   ক ীিত   শা িত । ।৭/৯/৩৮। এই একিট ভাব বারংবার মহাভারেত ঘুের ঘুের আসেব। গীতােত এই 
ভাবটাই একটু অ  ভােব আেস। এখােন বলেছন অজ  ুন  ীকৃে র আ া আর  ীকৃ  অজু েনর আ া। আর অজু েনর মেধ  
সব সময় জয় এবং  ীকৃে  সব  দা কীিত । গীতােত ভগবান  ীক ৃ অেনকবার বলেছন  য আমার ভ   স আমার আ া। 
 সখােন বলেছন ত া হং ন  ণ  ািম স চ  ন ম  ণ  ি ত, আিম কখন আমার ভ েক ভুেল যাই না, আমার ভ ও কখন 
আমােক  ভােল না। ভে র িদক  থেক  দখেত  গল অজ  ুন  ীকেৃ র সব  থেক বড় ভ । আচায  শ র গীতার ভাে  
বলেছন  কান    যখন িনেজর িশ াটা তার উ ম িশ েক  দন তখন তারঁ িশ ার  সার ও  চার খুব ভােলা হয় আর 
এই িশ ার অেনক  দরূ  সারী িব ার হয়।  সইজ ই  ীক ৃ অজু নেকই  বেছ িনেয়িছেলন। মহাভারত যত ণ পড়া না 
হয় তত ণ গীতার অথ   পির ার হয় না। আমােদর মেন    আসেত পাের এত বড় বড় মনীিষরা থাকেত  ীকৃ  
অজু নেকই  কন গীতার উপেদশ িদেলন। এই   ােকই এর উ র  দওয়া হেয়  গেছ। আচায  শ র তাঁর গীতা ভাে  এই 
কথাই বলেছন,    যখন উ ম িশে র মেধ  তাঁর িনেজর ভাব ও িশ ােক ঢুিকেয়  দন তখন  সই ভাব ও িশ ার  সার 
ও  চার খুব ভােলা হয়। অজ  ুন আর  ীকৃে র মেধ  িক স ক   সটা আমরা গীতায় পাইনা, িক  মহাভারেত পাওয়া 
যােব।  জেনর মেধ  িক স ক ? অ জু ন ঃ  কশব া  া ক ৃে াহ প া  া িকরীটন ঃ।  ীকৃ  অজ  ুেনর আ া আর অজু ন 
 ীকৃে র আ া।  সই সময় ভী   থেক    কের অেনেকই  ীকৃে র ভ  িছেলন িক  অজু নই একমা  িযিন  ীকেৃ র 
আ া।  সইজ ই  ীকৃ  অজু নেক গীতার উপেদশ িদেয়িছেলন।  ীকৃে র আ া হওয়া সে ও অজু েনর এত    মেনর 
মেধ  উিদত হেয়িছল, গীতা যিদ অ  কা েক বলা হত তাহেল  সেতা ধারণাই করেত পারত না। ধতৃরা  এটাই বলেছন 
অজু েন িব জেয় া িন ত ং কৃে   কী িত   শা  ি ত। অজু েনর মেধ  িবজয় সব দা  িতি ত,  যখােন যােব  সখােনই তাঁর িবজয় 
হেব আর  ীকৃে র মেধ  কীিত  সব সময়  িতি ত,  ীকৃ   যখােনই থাকেব  সখােনই কীিত  থাকেব। অজ  ুন আর  ীকৃ  
 যখােন িমেল যােবন  সখােন িবজয় আর কীিত   এই  েটা এক সে ই চলেত থাকেব, তাই িকছু করার  নই।  
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 ধতৃরা  খুব  ঃখ আর হতাশা িনেয় স য়েক বেল যাে ন ‘ েয াধন  মােহ পেড়  ীকৃ েক বুঝেত পারেছ না তাই 
এখন  স মৃতু র ফাঁেস  ফঁেস  গেছ। আর তুিম যাই বল এত িদন যাবৎ আিম যা  দখলাম তােত বুঝেত পারিছ ন   ব 
  চে য  ণ ন  বদধ য়েনন চ। ন ি য়ািভন   চ াে ণ ম ৃেত াঃ ক ি ি বায  ে ত। ।৭/৯/৪৪। তুিম যতই   চয   পালন 
কর,  বদ অধ য়ণ কর আর অ   েয়াগ কর, আর তুিম যত যাই কের থাক মৃতু েক  কউ অিত ম করেত পােরনা। 
 েয াধনেক  দেখ এখন তাই মেন হে ’। এখােন এই   াকিটর িবেশষ তাৎপয  আেছ, ধতৃরা  এমন িকছু  ানী পু ষ 
িছেলন না  য খুব  ানগভ  ত  কথা বলেত যােবন। িক বলেছন? যারা   চয  পালন কেরেছ  সও মৃতু েক অিত ম 
করেত পােরনা, এখােন ভীে র কথা বলা হে । ভী  আজীবন অিববািহত  থেক  গেলন, িক  িতিনও পতেনর হাত  থেক 
 রহাই  পেলন না।   াণাচায  এত বড় অ  িবশারদ ও অ  চালনায়  শল িতিনও বাচঁেত পারেলন না, যুে  অেনক  া ণ 
িছেলন যাঁরা  বদ অধ য়ণ কেরেছন তা ঁরাও মারা যাে ন, কণ   এত দানধ ান কেরেছ মৃতু েক  সও অিত ম করেত পারেলা 
না। এখােন সাধারণ মৃতু র কথা বলা হে  না, যুে  মৃতু র কথা ধতৃরা  বলেছন। আর সাধারণ মা ষেক িনেয় বলেছন 
না, যারঁা    , ভী ,   াণ, কণ   এঁেদরেক িনেয় বলেছন, এেঁদর  েত করই একটা কের িবেশষ  মতা িছল। ভী   িত া 
করেলন আিম িচর মার থাকব,  সখান  থেক িতিন এক িবেশষ শি   পেলন।   াণাচােয র অে র উপর এক িবেশষ 
 মতা, অ  হােত থাকেল  কউ   াণাচায েক িকছ ু করেত পারেব না। অ া  অেনেক িছেলন যারঁা  বদ অধ য়ণ 
কেরিছেলন, আবার অেনক  চুর দান কের  গেছন। িক  এনােদর এত  মতা ও শি   কান কােজই এেলা না। মৃতু েতা 
সবারই হেব, এখােন  সই মৃতু েক বলা হে  না। একটা িবেশষ ম ুেত   তামার এই শি   কান কাজ িদল না বেল ঐ 
সময়  তামরা  কউই মৃতু   থেক বাচঁেত পারেল না।  
 
কম  বা েদ র উ পর ধ ৃ ত রাে  র মতামত 
 ধতৃরা  স য়েক বলেছন ‘আমরা এত িদন পা বেদর িহংসাই কের এেসিছ, িহংসায় বশীভূত হেয় পা বেদর 
বনবােস পািঠেয় আমরা কত আন   পেয়িছলাম, আর ভীে র পতন আর   াণাচােয র মৃতু র খবর  সই আনে র ফেল 
কট ূফল ভ ণ করেত হে ’। একট ুপেরই ধতৃরা  বলেবন িকছু িদন আেগও  য পা বরা িভখারীর মত ঘুের  বড়াি ল 
তখন  কউ িক  ভেবিছল আজেক তারাই রেথ বেস আমার স ানেদর সে  য ু করেব।  সইজ  বলা হয় কেম র গিত 
 কউ বুঝেত পােরনা। মহাভারত পড়েল কেম র এই  রিভগম  গিতেক িঠক িঠক  বাঝা যায়। ই  ে   য রাজারা কত 
ঐ েয  আর  েখ িদন কাটাি ল,  সখান  থেক িকভােব রাতারািত জ েল িগেয় িভ া করেত  নেম  যেত হল, আবার 
 সখান  থেক এখন রেথ বেস  স  সাম  িনেয় রাজােদর সে  লড়াই করেত হে ।  স য়েক ধতৃরা  বলেছন মা ষ  দব 
 ারাই   িরত হয়।  দব একটা অদ ৃ কারণ। মাধ াকষ  েণর িনয়ম আিব ােরর আেগ গাছ  থেক একটা ফল পড়েত  দেখ 
 কান বা া যিদ মােক িজে স কের ‘মা ফলটা নীেচ  কন পড়ল, ওপের  কন চেল  গল না’? মা এর িক উ র  দেব? 
হয় বলেব এটা এই রকমই হয় আর তা নাহেল বলেব ঈ েরর ই া। ঈ েরর ই া যখন বলা হল তার মােন তার উ র 
জানা  নই। এখন যিদ িজে স করা হয়  কন ফলটা নীেচ পড়ল তখন বলেব মাধ াকষ  েণর িনয়েমর জ । ঠা র বলেছন 
তারঁ ই া ছাড়া গােছর পাতািটও নেড় না। আমরা জািন বাতােসর জ  গােছর পাতা নড়েছ। বাতাস  কন বইেছ? ঠা র 
তখনও বলেবন তারঁ ই ােতই বাতাস বইেছ। যখন মা ষ বুেঝ  নয় ঈ র ছাড়া িকছ ু নই,  চত ই একমা  আেছ আর 
সব িকছুেতই  দেখ ঈ েরর ই া ছাড়া িকছ ুহয় না, তখন  স হেয়  গল আধ াি ক পু ষ। িক  যারা িকছু ব াপাের 
ঈ েরর ই া  দেখন আর িনেজর িকছ ুব াপাের আমার ও আিম লািগেয় িদেয় বেল এটা আিম করলাম, আমার জ ই 
এটা হল এরা হল মহা  ব ক। আবার অেনেক আেছন যা ঁরা িকছু ব াপাের বেলন আিম এটা জািননা বেল ঠা েরর ই া 
বেল চািলেয় িদি । এই না জানা ব াপারটা, আিম জািন না, এইটােক অেনক ভােব বলা হয়। এর একটােক কখন বলা 
হয় ঠা েরর ই া, কখন বলা হয় কপাল আবার কখন বলা হয়  দব। আেগকার িদেন  দবই  বশী বলা হত। আিম জািন 
না,  কান কারণ  নই, এটা হবার কথা নয় িক  তাও হেয়  গল, এ েলােক অেনক ভােবই ব াখ া করা যায়। িক  যখন 
অেনক কারণ আর তার ব াখ ােক িনেয় িবচার করেত যায় তখন মা ষ  খই হািরেয়  ফেল। তাই কতক িল িবেশষ শ  
িদেয় এক কথায় মনেক স   কের  দওয়া হয়,  যমন  দব, কম , তারঁ ই া। যার  যমন মানিসকতা  স  সই রকম শ  
িদেয় মনেক শা  কের  নয়।  য ভগবােন  বশী িব াস কের  স বলেব তারঁ ই া,  য  যাগ  বশী কের  স বলেব আমার 
কেম  িছল তাই এই রকম হেয়েছ। িহ েদর মেধ  যারঁা আধ াি ক পু ষ বা যারঁা ধম  জীবন পালন কেরন তাঁরা সব 
িকছুেত অত িকছু িবচার করেত যান না। ঠা র  যমন বলেছন,  বড়ােলর ছােক  বড়ােলর মা কখন  হেঁসেল রাখেছ কখন 
িবছানায় রােখ। এক কথায় পির ার কের  দওয়া হল। ঠা র আবার এও বলেছন  য পুেরাপুির বুেঝ  গল তাঁর ই ােতই 
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সব িকছু হে   সেতা জীবনমু  পু ষ হেয়  গল। িক  আমােদর   ে  তা হয় না, আমরা িকছ ু   ে  ঈ েরর ই া 
 দিখ িকছু   ে   সটা মািননা। ধৃতরা  বলেছন ‘ েত ক মা েষর  য মেনর ই া এটা পুেরাপুির  দেবর উপের িনভ র 
কের চেল’। এই মতবাদিট আমােদর খুব পুরেনা মতবাদ। আিম গতকাল যা কেরিছ তার ফল আজেক িদে , আর 
আজেক  যটা করিছ তার ফল ভিব েত িগেয়  দেব। এইটাই  দব। আমরা ভািব  যমনিট আিম  ভেবিছ বা  যমনিট আিম 
 চ া কেরিছ  তমনিট ফল পাব, কায ে ে  িগেয় সব সময় িক  তা হয় না। ফল সব সময় একটু কম  বশী হয়, এই  য 
ফল কম  বশী হে  এটােকই বলেছ কম  বা  দব বা তাঁর ইে । ব ব  হল  যটা আশা করা হেয়িছল  সটা হয়িন। 
ধতৃরা ও বলেছন যা িকছু হয় সব  দেবর উপরই িনভ র কের। এই  দেবর কারেণই যুিধি র চম  ব ল পিরধান কের 
জ েল ঘুের  বড়াি ল, অ াতবােস িছল আর আজ  সই যুিধি র এই িবশাল  সনা িনেয় আমার স ানেদর িব ে  যু  
করেত দািঁড়েয়েছ। মা ষ ভােগ র সােথ য ু হেয়ই জ   হণ কের আর এই ভাগ ই তােক  টেন িনেয় এমন অব ায় িনেয় 
যায়  যখােন  স  যেত চায় না, তাও তােক  সখােন িনেয় চেল যায়।  
 
 আমরা যিদ আমােদর  ফেল আসা জীবেনর িদেক দিৃ  িদই তাহেল  দখেত পােবা, আমার সােথ যা িকছু হেয়েছ, 
ভােলাই  হাক বা ম   হাক, মেন হেব আিম এই িজিনষটা িঠক চাইিন। একটা খারাপ িকছ ুআমার সােথ হেয়িছল আিম 
িক  চাইিন  য খারাপটা  হাক, িক  তাও হেয়েছ। আর ভােলা  যটা হেয়েছ, যখন আশা কেরিছলাম তখন ভােলাটা 
আেসিন, িক  যখন  কান আশাই িছল না তখন হঠাৎ কের ভােলা অেনক িকছ ুহেয়  গল। আবার এমনও হয়  যমনিট 
চাইিছ  তমনিটই হেয় চেলেছ। এই সব কারেণ এনারা কম েক খুব  বশী মােনন। সাধারণ মা ষ মেন কের আিম পড়ােশানা 
ভােলা করেল ভােলা ন র পাব, িক  যত ন র পােব আশা কেরেছ  সটা পােব না। কারণ তার আেগ অেনক েলা কারণ 
এর মেধ  কাজ করেছ, সব কারেণর সমি  ফলই িঠক কের  দয় িক হেব। মহাভারেতর এিট একিট খুব বিল  মতবাদ। 
এইখােন এেস িহ ধম  অ া  ধম   থেক আলাদা হেয় যায়। অ  ধেম  বলা হয় ঈ র আমােক সিৃ  কেরেছন, আর তাঁর 
ই ােতই সব িকছু হে । সব িকছু যখন তাঁর ই ােতই হে  বলা হয় তখন অেনক েলা    এেস যায়। িক  যখন 
 দবেক িনেয় আসা হয় তখন পুেরা ব াপারটাই আমার উপর বত ােব, এ েলা আমারই করা বাইের  থেক  কউ িকছ ুকের 
িদে  না। আিম আেগ ভােলা িকছু কেরিছলাম  সই ভােলার ফল এখন পাি , আিম খারাপ িকছ ুকেরিছলাম  সইজ  
খারাপ ফল পাি । সবটােক িমিলেয় বলেছ  দব। আেগর আেগর জে  কত পড়ােশানা কেরিছলাম, কত পূণ  কেরিছলাম, 
কত দান কেরিছ, এই নানা রকেমর কারণ ল জেম আেছ, এ েলাও এক ভােব  ঠলেছ, এই  ঠলাটােক আিম বুঝেত 
পারিছ না, িক   য কারণ েলা এখন  দখা যাে  এটাই Seen force  য কারণ  েলােক  দখা যাে  না  সটােক বলেছ 
unseen force, seen force আর unseen force ও অেনক আেছ, এই  েটা িনেয়ই আমােদর সব িকছু চলেছ। ভােলা 
যা িকছ ুহে  আবার খারাপ যা িকছু হে  সেবর জ  আিমই দায়ী। 
 
 ধতৃরা  বলেছন ‘জুয়া  খলার সময় কত রকম ভােব পা বেদর আমরা লা না কেরিছ। আর আজ  দেখা এত 
বছর জ েল থাকা সে ও িকভােব পা বরা এত  স  সং হ কের িনল। তারপর এমন যু  করল  য িপতামহ ভীে র মত 
অত বড় বীরেকও ধরাশায়ী হেত হল আর   াণাচােয র মত এত বড় অ িবদেক মৃতু  বরণ কের িনেত হল’। মহাভারত 
িঠক মত পেড় একটু  বাঝার  চ া না করেল মানব জীবেনর গিত  কিৃতেক ধারণা করা যায় না। জগেত এত রকেমর িকছু 
আেছ  য েলা আমােদর জীবেনর ওঠা নামােক  ভািবত কের। ধতৃরা   ঃখ কের বলেছন ‘ েয াধন আমােক বেলিছল 
আমােদর পে  এত এত সব বড় বড় রাজা মহারথীরা এেস  গেছ,  িদেনই পা বেদর  শষ কের  দব, আপিন  কান িচ া 
করেবন না। আর আজ  দখ িক হেয়  গল’।  
 
ভগ দ   বধ 
 এখন  ধ ুযুে র বণ  নাই চলেছ। এর মধ   থেক আমরা কেয়কিট যু েক বণ  না করিছ।  কৗরবেদর পে  ভগদ  
নােম একজন বড়  যা  িছেলন। তাঁেক  াগেজ ািতেষ র বলা হত। িতিন হািতর ব াপাের খুব দ  িছেলন এবং িনেজও 
হািতর িপেঠ যু  পিরচালনা করেতন, আর তাঁর  চ  শি  িছল। ভগদে র আবার  ব বা  িছল। অজু েনর সে  ভগদে র 
 চ  লড়াই চলিছল। এেক এেক অজু ন তীর  মের ভগদে র হািতর বম  , ভগদে র ছ  ও পতাকােক  ছদন কের িদেলন। 
ভগদ  তখন একটা অ ুশেক িনেয়  সটােক  ব বা  মে  অিভিশ  কের অজু েনর উপর িনে প কেরেছন।  ব বা  যখন 
অজু েনর িদেক ছুেট আসেছ  ীকৃ  তখন চিকেত রেথর উপর দািঁড়েয় ঐ  ব াবা েক িনেজর বুেকর মেধ  িনেয় িনেলন। 
 ীকৃে র বুেকর মেধ  পড়েতই  ব বা  ফ ুেলর মালা হেয়  গল আর  সই মালা  থেক িদব  আভা িব ুিরত হেত লাগল। 
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মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

 ীকৃ  এই ভােব বুক  পেত অ   হণ করােত অজু ন  ঃখ কের বলেছন ‘ হ  ীকৃ ! আপিন  তা  িত া কেরিছেলন রথ 
চালনা ছাড়া আপিন িকছু করেবন না, িক  আপিন এই অ েক  কন িনেজর বুেক িনেয় িনেলন। আিম যখন যুে র জ  
  ত হেয় আিছ, এখন লড়াইেয়র মেধ  আিছ তা সে ও আপিন  কন এই অ েক বুেকর মেধ  িনেয় িনেলন’।  ীকৃ  
তখন অজু নেক বলেছন ‘এই  য অ টা  তামার উপর ভগদ  িনে প কেরিছল এটা  তামার উপর এেস পড়েল তুিম 
বাচঁেত না, তাই আিম এটােক আমার উপর িনেয় িনেয়িছ।  কন িনেয়িছ জান? শৃণ ু  িমদং পা থ  পুর াবৃ ং যথানঘ।। 
চতুমূ িত র হ ং শ  ে  াক াণ াথ ম ুদ তঃ। আ ানং  িবভে জ  হ  লাকান াং িহতম াদে ধ। ।৭/২৭/২৪।।  ীক ৃ বলেছন 
‘আিম  তামােক অিত    কথা বলিছ  শান।  লােকর িহতসাধন ও পির ােণর িনিম  আিম িনেজর মুিত েক চারিট অংেশ 
িবভ  কেরিছ। আিম বি কা েম নর-নারায়ণ  েপ তপ া কির’। িতিন নর-নারায়ণ  েপ তপ া করেছন বেল জগেত যা 
িকছু ম ল হে । ি তীয় মুিত  পরমা া  েপ িতিন সবার  ভ ও অ ভ কেম র সা ী। এখােন   াকটা হে  একা 
মূিত  প য  া ং   েত  ম ভুিব ি ত া। অপর া প িত জগৎ  ব া ণাং স া সাধুনী ।।৭/২৭/২৫। মা ষ সাধু অসাধ ু
যা কাজ কের  সই কাজ িলেক িতিন সা ী েপ  দখেত থােকন। পরমা ার এই  পটাই িবধাতা। িবধাতা আেছন বেলই 
আমার কম ফল আর কা র কােছ চেল যাে  না, আর অে র কম ফলটা আমার কােছ চেল আসেব না। তৃতীয়  প 
ম  েলােক িতিন নর প ধারণ কের নানান রকম কম  কেরন,  যমন এখন  ীকৃ   েপ কম  কের যাে ন,  ীরামচ   েপ 
িতিন অেনক কম  কেরেছন। তারঁ চতুথ  মুিত  অন শয়ন  ।  ীরসাগের অন  নােগর উপর িযিন  েয় িন া খ অ ভব 
করেছন। ভগবােনর এই চারেট  প। এই চতুথ    প,  যটা অন শয়েন বলা হে , িতিন এখােন  যাগিন ায় অব ান কের 
থােকন।  যাগিন া  থেক যখন িতিন উি ত হন তখন ভ রা  য যা চায় িতিন  সটা তােদর  দন। যার জ  পুরানািদেত 
 দখা যায় যখন  দবতােদর  কান সম া হয় তখন তাঁরা   ােক িনেয়  ীরসাগেরর তীের িগেয় ভগবােনর  িত করেত 
   কেরন।  িতেত িতিন স   হেয়  িতর কারণ িজে স কেরন।  দবতােদর হেয়   া তখন বেলন এই এই সম া 
হেয়েছ। ভগবান তখন তােঁদর  সই সম া সমাধান কের  দন। এইটাই হল ভগবােনর চতুথ   মুিত । আমরা  য  াথ  নািদ 
কির আর  াথ  নার  য ফল পাই, এই ফলটা ভগবান এই চতুথ    েপ  দন। কারণ িযিন নর-নারায়ণ  েপ তপ া করেছন 
িতিন এসেবর মেধ   নই, িযিন পরমা া িতিন সা ী, নর েপ িতিন লীলা কের  বড়াে ন তার বাইের িতিন যােবন না। 
ভগবান তাই এই চতুথ   েপ ভ েদর যাবতীয়  াথ  না পূরণ কেরন।  
 
  ীকৃ  এখােন আবার একটা  পৗরািণক কািহনী বলেছন। পৃিথবী ভগবােনর হেয় খুব ভােলা কাজ কের যাে । 
পৃিথবীর নরকা র নােম এক পু  িছল। ভােলা কাজ করার জ  পৃিথবী একবার ভগবােনর কােছ তার স ােনর জ  একটা 
বর  াথ  না কের বেলিছেলন ‘ হ ভগবান, আমার পু   যন  ব বা   া  কের, আর তােক  যন  কউ হারােত না পাের’। 
এরপর এই কািহনী  সই কািহনী হেত হেত  ব বা  এর  থেক ওর কােছ ওর  থেক এর কােছ ঘুের ঘুের ভগদে র কােছ 
এেসেছ।  ীকৃ  বলেছন ‘এই  য ভগদ , এ হল নরকা েরর অবতার। আর ওর কােছ  য  ব বা  আেছ এই অ েক 
 কউ আটকােত পারেব না, যার উপর  েয়াগ করা হেব তার মৃতু  অবধািরত।  তামার উপর এেস পড়েল তুিমও বাঁচেত 
না। আসেল  ব বা  আমারই অ  িকনা তাই আমার কােছ এেস শা  হেয় যােব’।  ডাভারম ান   র েলা  যমন 
অপিরিচত কাউেক  দখেল এেকবাের িছঁেড় িফলেব িক  িনেজর মািলেকর সামেন পুেরা শা  হেয় যায়। িদব  অ  েলাও 
িঠক তাই। িদব া  যিদ কা র উপর চািলেয়  দয়  স  শষ হেয় যােব িক   সই িদব াে র মািলেকর িকছুই হেব না,  যমন 
িশেবর পা পত অ , এই অ  িশেবর উপর চালােল িশেবর িকছুই হেব না িক  অ  কা র উপর চালােল  স  শষ। িঠক 
 তমিন  ব বা ,  ীকৃ ই এই অে র একমা   ভু।  ীকেৃ র কােছ এেস  ব বা  শা  হেয়  গল।  
 
 সব  শানার পর অজু ন একটা শি শালী বাণ ভগদে র হািতর উপর চালােতই হািত আর চলেত চাইেছ না। 
এমিনেত বলা হয় ভগদে র হািত নািক িবশাল পাহােড়র মত। হািতর কবচ  ভদ কের হািতর    েল বাণ ঢুেক  গেছ। 
হািত এখন ভগদে র  কান আ াই পালন করেছ না। ভগদ ও বারংবার হািতর উপর অ ুশ িদেয় আঘাত কের যাে  
িক  হািত  কান কথাই  নেছ না।   া নারী  যমন তার দির   ামীর কথা  শােন না িঠক  তমিন ভগদে র হািত তারঁ 
আর  কান কথাই  নেছ না। ব াসেদেবর িক পয েব ণ!  ামীর কথা না  শানা মােনই  ী   া নারী হেয়  গল। নারী  কা   
 ামীর কথা  শােন না?  য  ামীর টাকা-পয়সা চেল িগেয় দির  হেয়  গেছ। তখন  ীকৃ  অজু নেক বলেছন ‘ শান অজু ন, 
এই ভগদে র কথা  তামােক বলিছ। ভগদে র অেনক বয়স হেয়েছ। অেনক বয়স হওয়ােত এর কপােলর চামড়াটা িঢেল 
হেয় ঝুেল পেড়েছ।  চােখর উপর এেস যােত না পেড়  সইজ  ভগদ  কাপড় িদেয় চামড়াটােক  টেন  পছেনর িদেক 
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 বেঁধ রােখ। এই ভগদ েক যিদ মারেত হয় তাহেল একটাই উপায়। তুিম এমন বাণ মার যােত ঐ কাপড়টা  যটা িদেয় 
চামড়াটা বাধঁা আেছ  সটা খুেল আলগা হেয় পেড় যায়। কাপড়টা যিদ আলগা হেয় পেড় যায় তখন চামড়াটা  চােখর উপর 
এেস ঝুেল যােব।  চােখ উপর চামড়াটা ঝুেল  গেল ভগদ  আর িকছুই  দখেত পারেব না, তখন তুিম ওেক বধ কের 
িদেত পারেব। যত ণ ওর  চাখ  খালা থাকেব আর হািতর উপর বেস থাকেব তত ণ তুিম ভগদ েক িকছুই করেত 
পারেব না’।  ীকৃ  বলেতই অজু ন বাণ  মের ভগদে র কাপেড়র পি টা  কেট উিড়েয় িদেয়েছন। ভগদ ও বুঝেতই 
পারিছল না, হঠাৎ অজু ন বুেক না  মের মাথার িদেক  কন তীর মারেত    কেরেছ। অজু ন পি টা উিড়েয় িদেতই  চােখর 
উপর চামড়াটা এেস পেড়  চাখ  েটােক  ঢেক িদেয়েছ। এখন ভগদ   চাখ সামলােব না তীর ছুঁড়েব বুঝেতই পারিছল না। 
ঐ  েযােগ অজ  ুন ভগদ েক বধ কের িদল।  ীকৃ  কত ভােব  য অজু নেক পেদ পেদ র া করিছল তারই একটা ঝলক 
 দখান হল। ভগদ  এরা এেককজন িবরাট বীর আর  ধ ুবীরই নয় এেদর নানান রকম বর পাওয়া আেছ।  
 
 যুে  িনয়ম িছল  কান  যা া যিদ কাউেক   ত সমের আ াণ কের তখন তােক তার সােথই যু  করেত হত। 
 কৗরবরা জােন যিদ  কান ভােব যুিধি রেক ব ী কের  নওয়া যায় তাহেলই সব  খলা  শষ। যুিধি রই রাজা, রাজােক যিদ 
ব ী কের  নওয়া হয় তাহেল আর যুে র  কান  েয়াজন হেব না।   াণাচায   েয  াধনেদর বলেছন যত ণ অজু ন থাকেব 
তত ণ যুিধি রেক  কান ভােবই ব ী করা যােব না। আর অজু ন সব   ণ যুিধি রেক র া কের যাে । তাই অজু নেক যিদ 
 কান ভােব যুিধি েরর কাছ  থেক সিরেয় িনেয় আসা হয় তাহেলই যুিধি রেক ব ী করা স ব হেব।  কৗরবরা িঠক করল 
সংশ ক বািহনী িদেয় অজু নেক যুে  আ াণ জানান হেব। সংশ ক হল এখনকার িদেনর আ ঘাতী মানবেবামার মত এক 
ধরেণর  স । সংশ ক বািহনীেক বলা হেত তারা বেল িদল কাল সকাল সকাল আমরা িগেয় অজু নেক আ াণ কের বলব 
তুিম আজ আমােদর সােথ যু  কর, আমরা না মরা পয    তামার সে  য ু কের যাব। আ াণ কের িদেল অজু ন আর না 
করেত পারেব না। এই সংশ ক বািহনী যু  করেত করেত কায়দা কের িপেছােত িপেছােত অজ  ুনেক মূল যু ভূিম  থেক 
অেনক দেূর িনেয় যােব। তখন যুিধি রেক ব ী করা সহজ হেব।  
 
অ ি ভম   বধ 
 সকাল হেতই সংশ ক বািহনী এেস অজ  ুনেক যুে  আ াণ জািনেয় িদেয়েছ। অজু েনর এখন এেদর সােথ য ু করা 
ছাড়া আর  কান গিত  নই।  ীকৃ  বলেছন িকছ ুএকটা রহ  আেছ।  ীকৃ ও   াণাচােয র পিরক নাটা ধরেত পােরনিন। 
এরা এখন অজ  ুনেক টানেত টানেত অেনক দরূ চেল এেসেছ।   াণাচায   বেল িদেয়েছন অজু ন থাকেত যুিধি রেক  কান 
ভােবই ব ী করা যােব না, অজু নেক  য  কান উপােয় সিরেয় দাও।  সিদন   াণাচায  আবার  দবতােদরও  েভ দ  চ বু হ 
রচনা কেরেছন। শ প  বু হ রচনা কের যখন এিগেয় আসেব তখন িবপ েক  সই বু হেক িছ িভ  কের িদেত হেব তা 
নাহেল িবপ েক  শষ কের  দব।  আমােক  য মারার জ  এিগেয় আসেছ আেগ তােক  মের টুকেরা টুকেরা কের িদেত 
হেব। বু হেক ভাঙেত হেল আেগ আ মণ করেত হেব।  য  কান বু েহর িকছু না িকছু ফাকঁ  ফাকর ও  ব লতা থাকেবই, 
আ মণ করেত হেল ঐ  ব লতার জায়গাটােত আেগ আ মণ করেত হেব।  েত করই িনজ  সরবরাহ লাইন আেছ  যখান 
িদেয়  পছন  থেক খাওয়া, দাওয়া, জল, অ -শ  সব িকছ ুআসেছ।  সটার জ  িকছুটা অংশ ফাঁকা রাখেত হেব। কত 
রকেমর  য বু হ রচনা হত আর তার  য  কাথায় িক ফা ঁক থাকেব এই সব িকছুেক মাথায় রাখা স ব িছল না। এই 
চ বু েহর রচনা করেত মা  কেয়কজনই জানত, কারণ চ বু হ খুব জিটল ব ুহ। চ বু হ  দেখই যুিধি ররা খুব ঘাবেড় 
 গেছ। চ বু হ রচনা  যমন সবার  ারা স ব নয় িঠক  তমিন এই চ বু হেক  ভদ কের এেক িছ িভ  করেতও সবাই 
পারেব না। চ বু হেক িছ িভ  করেত পা বেদর তরফ  থেক একমা  অজ  ুন, অিভম  ,  ীকৃ  আর      জানত। 
 ীকৃে র স ান      আবার যুে  অংশ  নয়িন,  কন  নয়িন  সটা জানা  নই। যুিধি র অিভম  েক বলেছন ‘এই 
চ বু হেক যিদ না িছ িভ  করা হয় তাহেল আমরা সবাই আজেক মারা পড়ব। অজ  ুন আবার এখােন  নই’। 
 
 অিভম   তখন  নহাৎই বা া। যুিধি েরর কথা  েন খুব উৎসাহ িনেয় বলেছ ‘আপিন  কান িচ া করেবন না, 
আিম এর মেধ  ঢুেক পড়িছ। তেব আমার বাবা আমােক এই চ বু হ  ভদ করাটা িশিখেয়িছেলন িক   বেরানর  কৗশলটা 
আমার জানা  নই’। অেনক কািহনীেত বলা হয় অিভম   মােয়র গেভ ই চ বু হ  ভদ করাটা িশেখ িনেয়িছল। িক  মূল 
মহাভারেত  কাথাও এর উে খ পাওয়া যায় না। অজ  ুেনর কােছই অিভম   পের িশেখিছল। এ েলা হল  পৗরািনক 
আখ ািয়কা, আখ ািয়কা মােনই হল কািহনী যত খুশী বাড়ান যায়, কািহনীর  কান সীমা  নই। অিভম    ভদ করেত পাের 
 েনই যুিধি র বলেছন ‘তুিম িচ া কেরা না, একবার তুিম ঢুেক পড়েল আমােদর সবাই  সখান িদেয় ঢুেক যােব। তারপর 
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 তা আমরা সবাই িমেল এই বু হেক িছ িভ  কের  দব। একবার  ধ ুআমােদর ফাকঁটা যিদ  দিখেয় দাও তাহেলই হেব’। 
রাজ ােন যত  ক া আেছ তার  ধান ফটক যিদ ব  কের  দওয়া হয় তাহেল  ক ােত আর  কউ ঢুকেত পারেতা না। 
িক  আেলকজা ার এই রকম অেনক  ক া দখল কেরিছল। িকভােব শ প   ক া েলা দখল করত? একটা হত 
শ প  খঁুেজ  দখত  ক ার  পছন িদেক  কান দরজা আেছ িকনা িকংবা  কান নািল বা নদ  মা আেছ িকনা  যখান িদেয় 
 ক ার আবজ  না  বেরায়।  কান  কান  ক ােত একটাই দরজা থাকত  পছেনর িদেকও িকছ ুথাকত না। শ প  যিদও বা 
ঢুেক পড়ত িক   ক ার মেধ  চািরিদক িদেয় িঘের ধরেল পালােনাটা একটা সম া হেয়  যত। অিভম  রও এই সম া 
হেয়িছল,  স ঢ ুেক  যেত পারেব িক  পালাবার  কৗশলটা জানা িছল না। এমিনেতও অিভম  র তখন বয়স খুবই কম, মা  
পেনর  ষাল বছর হেব। যুিধি র অিভম  েক এটাই বলেছন তুিম  কান রকেম চ বু হেক  ভদ কের দাও তারপর  তা 
আমরা সবাই আিছ। ভীমেসনও বলেছন ‘ তামার  কান িচ া  নই, আিম  তামার পােশ আিছ আর আমার সােথ থাকেবন 
ধ ৃ    আর সাত িক। এরা সবাই বড় বড় বীর  যা া। একবার যিদ তুিম ঢুেক  যেত পার তারপর আমােদর এই 
মহারথীরা ঢুেক িগেয় ওেদর  ধান  যা ােদর  মের রা াটােক বড় কের  দেব, আর তােদর  পছেন আমােদর  সনারাও 
ঢুেক যােব’। 
 
 সবাই অিভম  েক খুব কের তািঁতেয় িদেয়েছ, আর বয়স অ  বেল  সও খুব অেত াৎসাহী হেয়  গেছ। অিভম   
যখন রথ িনেয় এেগাে  তখন তার সারিথ তােক খুব   র কথা বলেছন ‘আয় ুান! আপনার জ াঠা কাকারা আপনার 
উপর ব   বশী    দায়ী  িদেয়  ফেলেছন। আপিন একবার শা  মেন িচ া কের িনন এই কাজটা আপিন করেবন 
িকনা’। কারণ সারিথ জােন অিভম   বাঁচেব না।  ধ ুঅিভম  ই  তা মরেব না এই সারিথও  তা মারা যােব তার সােথ। 
তার সে  রেথর পা  র ক আর চ র ক এরাও মরেব। সারিথ তাই অিভম  েক আটকাবার  চ া করেছ। সারিথ বাের 
বাের  বাঝাে  আপিন   াণাচােয র সােথ যুে  পারেবন না, িতিন অেনক অিভ  ও অ  িবশারদ, আর   াণাচােয  বয়েসর 
তুলনায় আপিন  নহাতই িশ , আপিন একবার  ভেব  দখুন এই কাজটা আপিন করেবন িকনা’। অিভম  র বয়স অ , 
র  একটুেতই গরম হেয় যায়, অিত উৎসােহ এেকবাের টগবগ কের লাফাে  আর সারিথেক বলেছ ‘আপিন এ িক 
ধরেণর কথা বলেছন! আিম আমার মামা ও বাবার কােছ যা িশ াদী া  পেয়িছ তােত আিম জািন এেদর সবাইেকই আজ 
 শষ কের  দব’। অিভম   তার সারিথেক বেল িদল আপিন রথ িনেয় এিগেয় চলুন।   াণাচায  দরূ  থেক সব  দেখ 
যাে ন। চ বু েহর মূল  েবশ াের জয় থ পাহার িদি ল।   াণাচায   দখেছন অিভম   এেস জয় থেক িপিটেয় 
 েবশ ােরর কােছ যত  স  িঘের  রেখিছল তােদরেক  মের এেকবাের তছনছ কের িদেয়েছ।  
 
 এর আেগ জয় থ একবার পা বেদর কােছ অপমািনত হেয় িশেবর তপ া কের িশবেক স   কের বর  চেয়িছল 
আিম  যন অজু নেক পরািজত করেত পাির। িশব বেল িদেয়িছেলন, অজু েনর কােছ আমার পা পত অ  আেছ তাই 
অজু নেক হারান যােব না, িক  একিদেনর জ  তুিম পা বেদর বািক চারেজানেক হারেত পারেব। িশেবর ঐ বরেক জয় থ 
আজেকর িদনটার জ   রেখ িদেয়িছেলন। অিভম   প  পা বেদর মেধ  পড়েছ না, তাই  স জয় থেক িপিটেয় িদেয় 
চ বু েহ ঢুেক পেড়েছ। অিভম   ঢ ুেক যাওয়ার পর যখন যুিধি র, ভীম, ন ল আর সহেদব ঢুকেব বেল এিগেয়েছ। 
জয় থ তখন চারেজানেকই আটেক িদেয়েছ। িবেশষ কের ভীমেকই  থেম আটেক িদেয়েছ কারণ ভীমেক আটকােনা খুব 
কিঠন িছল। অিভম   ঢুেক যাওয়ার পর দরজাটা  যটা অিভম   খুেল িদেয়িছল, জয় থ সবাইেক একাই আটেক  দওয়ােত 
দরজাটা আবার ব  হেয়  গেছ। অিভম    ভতের ঢুেক যাওয়ার পর আর  কউ ঢুকেতই পারেলা না। অিভম    পছেন 
িফের  দখেলও না  য িক পিরি িত হেয়  গেছ,  ভেবেছ তার  পছেন বািকরাও ঢুকেব।  
 
 অিভম    তা খুব উৎসােহর সােথ  ভতের অেনকটা ঢুেক  গেছ,  স জােন  য তার  পছেন বািকরাও আসেছ, িক  
তারা  য  কউই ঢকুেত পােরিন  সটা বুঝেতই পারল না।  ধু তাই নয় কখন  য  কৗরবরা অিভম  র কেয়কজন পা  র ক 
আর চ র কেক  মের িদেয়েছ  সটাও  টর পায়িন। অিভম   এখন হেয়  গেছ একা। আর রেথর মেধ   য অ  মজুত 
আেছ  সটাও এক সময়  শষ হেয় যােব কারণ তার  পছেন  য সরবরাহ লাইন থাকার কথা  সটােতা ব  হেয়  গেছ। যুে  
 য িনয়ম করা হেয়িছল রথী রথীর সে  য ু করেব, পদািতক পদািতেকর সে  য ু করেব। অিভম   এখন একজন 
একজন কের সবাইেকই হািরেয় িদে । এই হারার তািলকায়   াণাচায ও আেছন। সবাই তখন আতি ত হেয়  গেছ। 
অিভম    য ভােব যু  করেছ এই ভােব য ু করেল  স একাই সবাইেক এক এক কের  মের  দেব। একটা িকছু করেত 
হেব। কণ  ও  হের িগেয়   াণাচায েক িজে স করেছ ‘ ছেলটােক আটকােনা যােব িকভােব’।   াণাচায   অেনক  ভেব 
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বলেলন ‘এই বা া  ছেলটা  যভােব য ু করেছ ওর  কাথাও এতটু  ফাঁক  দখা যাে  না’। অথ  াৎ একটা  য ফাঁক পাওয়া 
যােব আর  সই ফাঁকটােত  য মারব  সই ফাঁকটু ও পাওয়া যাে  না।   াণাচায  তখন বলেলন ‘এখন একটাই উপায়, 
এক সে  ছয় জন মহারথী িমেল ওর উপর যিদ আ মণ করা হয় তাহেল এেক িকছ ুকরা যােব, তা নাহেল আর  কান 
ভােবই বাচঁার পথ  নই’। কণ   বলেছন ‘তার আেগ একটা িকছ ুকের ওর শরীরটােক জখম কের িদেল িক হয়  দখা যাক’। 
  াণাচায   হেস কণ  েক বলেছন ‘অিভম    য কবচটা পেড় এেসেছ  সটা অেভদ ’। এই অেভদ  কবেচর  য িক রহ  বলা 
খুব মুশিকল, মহাভারেতর যুে  অেভদ  কবেচর কথা অেনকবার এেসেছ।  যা ারা শরীের  যটা বেম র মত পড়ত  সটা 
চামড়া বা  লাহার হত। কবচেক শরীেরর সােথ বাঁধার অেনক রকম  কৗশল িছল, অেনক সময় ম পূত কেরও বাঁধা হত। 
এর মেধ  িকছু কবচ িছল অেভদ ।  েয াধেনর একিদন খুব ইে  হেয়িছল অজু নেক আজেকর যুে   যন হারােত পাের। 
  াণাচায  তখন বলেলন িঠক আেছ আিম  তামােক অেভদ  কবচ  বেঁধ িদি , এর রহ  খুব কম  লাকই জােন, এই কবচ 
 বেঁধ িদেল  তামােক আর  কউ হারােত পারেব না।  েয াধন যখন অজু েনর সে  যু  করেত  গেছ, অজ  ুন  দেখই বলেছ 
 েয াধনেক  তা আজেক মারা যােব না, এেতা অেভদ  কবচ পেড় আেছ।  ীকৃ েক অজু ন বলেছন ‘তেব িক জােনন 
অেভদ  কবচ পড়ার পর িকছ ুিকছু অ  ান করেত হয়,  েয  াধন  সটা কেরিন,  েয াধনেক আজেক আিম িশ া িদি , ওর 
ফাকঁ আিম িঠক বার কের িনি ’। অেভদ  কবচ  ধ ুপড়েলই হেব না, এর জ  িকছ ুিকছু অ  ান করেত হয়। 
 
   াণাচায  বলেছন ‘এই অেভদ  কবচ পড়া আিম অজু নেক িশিখেয়িছলাম, অজু ন আবার  সটা তার  ছেলেক 
িশিখেয়েছ। এর শরীরেক  তামরা িকছুই করেত পারেব না। তেব খুব মনেযাগ িদেয়  কউ যিদ এর সে  যু  কের তাহেল 
িক  ওর ধ েকর দিড়টােক  কেট  দওয়া  যেত পাের। তার সােথ সােথ  ঘাড়ার লাগােমর দিড়টােক  কেট  দওয়া  যেত 
পাের’। এরপর   াণাচায  রা অিভম  েক চািরিদক  থেক এমন ভােব সবাই িমেল িঘের িনেয়েছ  য অিভম  েক এখন 
চািরিদেক ঘুের ঘুের তীর চালােত হে । আর অিভম  র বািক  য কজন পা  র ক আর চ র ক িছল এরােতা আর 
অতটা দ  নয়  য কেণ  র মত  যা ার সে  য ু করেব। এরা এখন অিভম  র সব পা  র ক চ র কেক  মের িদেয়েছ। 
এরপর  ঘাড়ার দিড় েলা  কেট  দওয়া হেয়েছ, দিড়  কেট  যেতই  ঘাড়া েলা িছটেক  বিরেয়  গেছ। এখন চািরিদক 
 থেক অিভম  র উপর আ মণ আসেছ। একা রেথর উপর বেস কত ণ যু  করেব। একটা সময় তার অ ও সব  শষ 
হেয়  গেছ। অ   শষ হেয়  যেতই অিভম   ঢাল তেলায়ার িনেয়  নেম পেড়েছ। কণ   ঢাল তেলায়ারও  কেট িদেয়েছ। তখন 
অিভম   গদা িনেয় লড়েত    কেরেছ। গদা িনেয় নামেতই  ঃশাসেনর  ছেল গদা িনেয় অিভম  েক মারেত এেসেছ। 
 জেনর মেধ  লড়াই চলেছ। অিভম   এমিনেতই পির া  িছল। িকভােব  জেনই পা িপছেল িগেয় মািটেত পেড়  গেছ। 
অিভম   উঠেত একটু  দরী করেতই ম ুেত র মেধ ই  ঃশাসেনর  ছেল উেঠ পেড় গদা িদেয় অিভম  র মাথায়  জার 
একটা আঘাত কেরেছ। ঐ আঘােতই অিভম  র মাথাটা  ফেট  চৗিচর হেয়  গেছ। একজেনর িব ে  ছয় জন মহারথী আর 
তার সােথ তােদর  সনারা িমেল একজন মা   যা ার উপর  যভােব আ মণ কের তােক হত া করা হল, বলা হয় দশ 
িদন যু  পার হেয় যাওয়ার পর এই  থম  কৗরবরা অধম  যু  করেত    করল। এই  য অধম     হল এরপর আর 
 কউ কাউেক আটকাে  না, সবাই অধম  করেত    কের িদল।  
 
ম ৃ ত ু  র জ  ক ািহন ী 
 এখনও িক  অজ  ুন িকছুই জােননা। যুিধি র খুব কা াকািট করেছ, িক মুেখ আমরা অজ  ুনেক এই  ঃসংবাদ  দব। 
গভীর  শােকর পিরেবেশ পা বেদর িশিবর ম ুমান।  সই সময় যুিধি েরর কােছ ব াসেদব এেস উপি ত হেয়েছন। 
ব াসেদব   ে ে র পােশই  কাথাও থাকেতন। ব াসেদবেক আসেত  দেখ যুিধি র তাঁেক বলেছন িনে   া িনর ভীম ানাঃ 
শূর াঃ শ বশ ং গত াঃ। র া জপ ু  া  সংর  া  ব ানর ম ুখং গতাঃ। অ   ম স ংশয় ঃ  া  ঃ  ত ঃ স ং া ম ৃতা 
ইত। । ক   ম ৃতু ঃ  ে ত া ম ৃত ুঃ  কন ম ৃত ু ির মাঃ  জাঃ। হরত ম রস াশ তে   িহ িপতাম হ। । ৭/৪৫/১৭-
১৮। ‘ হ মুিনবর! এই  য যুে  এত বড় বড়  যা ারা শািয়ত হেয় আেছন এেদরেক এখন বলা হে  মৃত। এই মৃতু  কার 
হয় আর মৃতু র উৎপি  িকভােব হল?  কন হল’? মৃতু র ব াপাের সবারই অ সি ৎসা থােক। ব াসেদব তখন বলেছন ‘এই 
মৃতু র একটা ইিতহাস আেছ,  সই ইিতহাসটা আিম  তামােদর বলিছ।   া এক সময় সম   ািণর সিৃ  করেলন। সৃি  
করার পর জনসংখ া  মশ  বেড়ই চেলেছ। একিদেক জনসংখ া  যটা  বেড় যাে   সটা আর ন  হে  না আবার এিদেক 
সিৃ ও হেয় চেলেছ, যার ফেল পৃিথবীর উপর চাপ  মাগত  বেড়ই চলেছ।   া তখন  রেগ িগেয় িঠক করেলন আিম সব 
সংহার কের  দব। সংহার করেত যােবন  সই সময়    মােন িশব এেস   ােক বাধা িদেয়েছন ‘আপিন এটা িক 
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করেছন! আপিন িনেজই এই  ািণেদর সিৃ  কেরেছন আবার আপিন িনেজই  কন িনেজর সিৃ েক সংহার করেত চাইেছন’? 
  া বলেছন ‘জনসংখ া  বেড় যাে  বেল পৃিথবীর উপর  চ  চাপ পড়েছ, আিম  কান উপায় খঁুেজ পাি  না িকভােব 
এই জনসংখ ােক কমাব’। িশব তখন বলেছন ‘আপিন এই ভােব সব  ািণেক িবনাশ করেবন না। তব  সাদা গ বি দ ং 
বেত ি ধা জগ ৎ। অনাগ তে ম াতীত  য  স িত বত ে ত। ।৭/৪৫/৫২। আপিন এই জগেতর   া এইভােব আপিন 
জগতেক িবনাশ করেত পােরন না। আপনারই অ  েহ ভূত, বত মান ও ভিব ত িতন ভােগ এই জগতেক  যন িবভ  
কের  দওয়া হেয়েছ’। এইখােনই কােলর িবভাজন হয়, বলা হয় তার আেগ কাল এক িছল। সিৃ  যখন একবার হেয়  গেছ 
যখন তখন  সই সিৃ টাই থাকেব। িশব   ােক বলেছন আপিন এই কােলর  ারা িতন ভােগ জগতেক িবভাজন কের 
িদেয়েছন, ভূত, বত মান ও ভিব ত। এই িতন কােল িবভাজন কের িদেল যারা মের  গল তার ভূত মােন অতীেত চেল 
 গল, যারা এখন আেসিন তারা ভিব ত হেয় থাকেব।  
 
 ‘  া তখন িনেজর  ভতের   াধ সৃি  করেলন। তে তাহ ি ম ুপসং ত  ভগব    লাকসৎ কৃতঃ।  বৃ   
িনবৃত  ক য়াম াস  ব  ভুঃ। ।৭/৪৫/৬১।   াধ সিৃ  কের   া  সই   াধেক উপসংহার কের মা ষেক  বৃি  ও 
িনবৃি  এই  েটা পেথর িশ া িদেলন।  বৃি  হল, মা ষ যখন জাগিতক কেম র  ারা  মশ উপেরর িদেক উঠেত থােক। 
িনবৃি  হল, মা ষ যখন ত ােগর পথ অবল ন কের মুি র িদেক এেগায়।   ার ঐ   ােধর  তজ  থেক এক নারী জ  
িনল। কৃ া র া ত থা িপ া র িজ া েলাচনা।   লাভ া  র াে জ  ত াভ াং ত ভূষণ া। ।৭/৪৫/৬৩।  সই 
নারী লাল আর কােলা বেণ  র। নারীর িজ া,  চাখ আর মুখ হলুদ আর লাল বেণ  র। কেণ   তার  বণ     ল। তার যত ব  
সবই  বণ   িনিম ত। এই নারীর নাম কতৃ া, মৃতু রই একটা  প িনেয় কৃত ার আিবভ াব হল।   া এই নারীেক বলেলন 
‘তুিম আমার সংহার-বুি   ভােব  য   াধ উৎপ  হেয়িছল,  সই   ােধর  তজ  থেক জ  িনেয়ছ, অতএব তুিম আমার 
আেদেশ িক জড়, িক পি ত, িক মুখ , িক  পবান, িক  ৎিসৎ এই পৃিথবীর সম   জােদর সংহার করেত থাক। আিম 
 তামােক এই কােজ িনেয়াগ করলাম’।   ার এই আেদশ  েন  সই নারী ক ণ  ের   ন করেত    কেরেছ।  কঁেদ 
 কঁেদ নারী বলেছ ‘ভগব  ! আপিন  কন আমার মত এক পাপীেক জ  িদেলন? এই  য আিম অিহতকর  ুর কম  করব, 
যােদর একা  ি য়জন, ভােলাবাসার পা   সই পু , িম ,  াতা, িপতা, মা,  ী,  ামীেদর আিম িবনাশ করেত    করব, 
 সই  ঃেখ তারা  য অ পাত করেব তােত আমার পাপ লাগেব। তারা আমার িকছু  িত কেরিন অথচ তােদর ভােলাবাসার 
 লাকেদর সংহার করেত থাকেল তারা আমার অিন  িচ া করেব এেত  তা আমার পাপ লাগেব। তােদর  চাখ  থেক  য 
অ  িনগ ত হেব  সই অ পােতর জ  আিম শি ত। আপিন আমােক  মা ক ন। আিম িকছুেতই এই কাজ করেত 
পারেবা না’।   ােক এই কথা বেল   ার অ মিত  াথ  না কের বলল ‘আমার িনতা  বাসনা  য এই  ুর কম  করার 
দায়ী  অপ ণ না কের বরং আমােক অ মিত িদন আিম  যন  ধ কা েম িগেয় কেঠার তপ ােত ম  হেয় যাই। আপিন 
আমােক অধম   থেক র া ক ন’।   া তাও বেল যাে ন মৃে ত া স ি তা িস  ং  জাস ংহার ে হতুনা। গ  স ং হর 
সব া  ং  জা ম া  ত িবচ ার ণ া। । ভিবত া   তে দব ং ি হ  নত া  থা ভ েবৎ । ভ ব অিনি ত া  লাে ক   ষ  
বচনং ম ম।।৭/৪৬/৯-১০।  ‘ তামার স ৃি ই হেয়েছ এই  জা েলর িবনােশর জ , এর বাইের তুিম অ  িকছ ু িবচার 
করেত  যও না।  লাক য় হেবই এর অ থা হবার নয়, অতএব তুিম আমার আ া পালন কর আর এর জ   কউ 
 তামার  কান িন া করেব না’। 
 
 ‘এরপর  সই নারী  ধ কা েম িগেয় তপ ায় রত হেয়  গল। তপ া  থেক িফের আসার পর আবার   ােক 
বলেছ ‘মা ষ সব কাঁদেছ এেদরেক বধ করার দায়ী  আমােক  দেবন না’। তখন   া  সই নারীেক আ াস িদেয় বলেলন 
‘আিম  তামােক কথা িদি  তুিম যিদ ধম  পূব ক সম   ািণেক বধ করেত থাক তাহেল  তামার  কান পাপ লাগেব না। 
মা ষেক সংহার করার এই কােজ  তামােক কেয়কজন সাহায  করেব।  থেম  তামােক  লাকপালরা সাহায  করেব’। 
 লাকপাল হল যারা মা ষেক পালন কেরন, িকছুটা  দবতােদর   ণীভু । ‘ লাকপাল ছাড়া আর কারা  তামােক সাহায  
করেব? যমরাজ আর নানা রকেমর  রাগ-ব ািধ। এই কজন  তামােক সব সময় সাহায  কের যােব। আর  তামার  পটা 
সব সময় িনম ল হেব।  তামার  কান পাপই লাগেব না’। মৃতু  পা নারী বলেছ ‘িঠক আেছ আমােক একটা বর িদন, এই 
আটটা অ   যন মা ষেক আেগ থাকেতই  ভদ কের  দয়’। িকভােব িকভােব মৃতু  হেব এখােন  সটা বলা হে ।  লাভ ঃ 
  াে ধাহব সূে য়ষ  া   া হ  মাহ   দ িহন া  । অ ী াে া প ষা  দহা   িভ  ঃ পৃথ  িব ধ াঃ ।।৭/৪৬/৩৭। এই 
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আটিট অ  হল –  লাভ,   াধ, অসয়ূা, অসয়ূা িপ ন বৃি  বা পরিছ াে শীর মেধ  পেড়, মােন কা র  পছেন তার িন া 
করা, ঈষ  া,   াহ,   াহ হল ঈষ  ােরই আেরকটা বড়  প, যিদ কা র ভােলা  দেখ আমার মেন িবকার আসেছ  সটা হল 
ঈষ  া, আর   াহ হল  তামার এই ভােলা হেয়েছ, আমার হয়িন! িঠক আেছ আিম  তামােক  শষ কের ছাড়ব, এটা হেয় 
 গল   াহ, এরপর  মাহ, িনল  তা, িনল  তা হল অ ী আর  শেষ পা   বচন, মােন কেঠার বচন।  লাভ আর   াধ 
িহংসারই  েটা  প আর অসয়ূা, ঈষ  া আর   াহ খুব কাছাকািছ। এই আটটা বৃি র  কান একটা যিদ মা েষর মেধ  থােক 
তাহেল  সটা মা ষেক আে  আে   ফাপঁড়া কের  দেব, এইভােব এ েলা মা ষেক মৃতু র কােছ িনেয় এেস  শেষ  ভদ 
কের  দেব’। ইংরাজীেত একটা ব াখ া সব সময়  দওয়া হয়, যার মেধ  sense of violence  বল ভােব থােক,   াধ, 
অসয়ূা, ঈষ  া,   াহ আর কেঠার বচন এর সব কিটই হল sense of violence, sense of violence যার মেধ  যত  বশী 
থােক তার িক  মৃতু র িদেক এিগেয় যাবার স বনা অেনক  বেড় যায়। যার মেধ  এই sense of violence থােক তার 
শরীের নানান রকেমর সম া আেস,  াড   সার, ডাইেবিটস, ক া ার এই ধরেণর  রাগ তােক চািরিদক  থেক িঘের 
 ফলেব,  ফলেত বাধ । যারা এই ধরেণর  রােগ মারা যায় তােদর ব ি  টােক আমরা যিদ খুব গভীর ভােব  কান িবচার 
কির তাহেল  বশীর ভাগ   ে ই  দখা যােব তার মেনর মেধ   কান না  কান ভােব inner violence িছল বা যােদর 
মেধ  এই ধরেণর violence থােক তােদর শরীের মারা ক ব ািধ আেস। শা  িশ  মা ষেদর এই ধরেণর  রােগর 
আ মণ খুব কম হয়। আসল কথা মা েষর মেনর মেধ  িক ধরেণর বৃি  আেছ আমরা    জািননা, এখােন আেরকটা 
 যমন বৃি র কথা বলা হেয়েছ ‘ লাভ’, কার মেনর মেধ  িকেসর  লাভ আেছ আমরা  কান িদন জানেত পারেবা না। 
তাছাড়া অ ী মােন িনল  তা বা  মাহ তার মেধ  আেছ িকনা  কান িদন জানেত পারেবা না। আিম একজেনর সে  সারা 
জীবন কািটেয় িদেলও  কান িদন জানেত পারেবা না  য ওর মেন  কান িজিনেষর  িত  মাহ আেছ িকনা। এক দ িত 
একসােথ অেনক িদন ঘর সংসার কের আসেছ।  ীর মৃতু র সময়  স তার এক বা বীেক বলেছ ‘আমরা  জেন ঘর 
সংসার কেরিছ িঠকই িক  ওর  িত আমার  কান ভােলাবাসা িছল না, আিম আেরকজনেক ভােলাবাসতাম’। এই  য 
একজেনর  িত তার  মাহ িছল এটা  কউ  কান িদন জানেত পারেব না। এ েলাই হল মানিসক  ব  লতা, এই  ব লতােক 
িদেনর পর িদন পুেষ রাখেল এ েলাই মা ষেক  ভতের  ভতের ঝাঁঝড়া করেত থােক। 
 
 মৃতু  বলেছ আমােক  তা বলেলন  লাকপাল, যমরাজ আর  রাগ-ব ািধ আমােক সাহায  করেব িক  আমােক 
আপিন বর িদন যােত এই আটটা িজিনষ  লাভ,   াধ, অসয়ূা, ঈষ  া,   াহ,  মাহ, িনল  তা আর পা   বচন আেগ 
থাকেতই মা ষেক  যন ঝাঁঝড়া কের  দয়। এেত আমার তখন পাপ লাগেব না। তখন   া বলেলন যা  িব ূিন কে র 
মম াস ংে  ব াধয়ঃ  ািণ না মা জাতাঃ।  ত ম ার িয় ি  নর া   গ তাস ূ  নাধম ে  ভ িবতা মা   ভ বীঃ।। ন া 
ধম ে  ভি বতা  ািণনা   ং  ব ধম     ধম     চশা। ধম  া ভ ূা ধম  িনত া ধির ী ত াৎ  ািণ নঃ সব ে তম া   
িনয় ।।৭/৪৬/৩৯-৪০। ‘িঠক আেছ তাই হেব’।   া বলেছন ‘এই  য মা েষর ি য়জনক হারােনার কে র জ   তামার 
 য  চােখর জল পেড়িছল  সটােক আিম সং িহত কের  রেখিছ। এখন  তামার এই  চােখর জলেক  ছেড় িদি , এই 
 চােখর জল এখন নানা রকেমর ব ািধ হেয় মা েষর শরীের বাস কের তােদর আয়ুেক কিমেয়  দেব।  হ নারী! তুিম 
িনি ে   তামার ধম  পালন কের যাও,  তামার  কান িচ া  নই মা ষ িনেজই িমথ ার আ য় কের িনেজেক পাপকেম র 
মেধ  ভািসেয়  দেব আর িনেজর মৃতু েক িনেজই  ডেক আনেব, কা র মৃতু র জ  তুিম দায়ী থাকেব না’। এইসব বেল 
ব াসেদব যুিধি রেক বলেছন ‘এরপর  থেকই মৃতু  জগেতর মােঝ িবচরণ করেত    কের িদল। মা েষর মেধ   য কাম 
আর   াধ আেছ এই কাম আর   াধই মা েষর কালেক হরণ কের  নয়। মা েষর মৃতু র আসল কারণ কাম আর   াধ’। 
ব াসেদব ব াখ া কের  বাঝাে ন এই কাম আর   াধই মা েষর মৃতু র কারণ, এর  থেকই ব ািধর জ  হয়, ব ািধ মােন 
 রাগ ম ৃত ুে ষাং ব াধয়ঃ   সূতা ব াধী  রাে গা  জ ে ত এন জ ঃ। স ে ব ষা ং  ব  ািণনাং  ায়ণাে  
ত াে াকং ম া কৃথা িন লং    ।।৭/৪৬/৪৪। অথ  াৎ  যটা  থেক মা ষ    হয়  সটােক বলা হয়  রাগ,  রাগই হল 
ব ািধ। এইভােব মা েষর আয়ু কমেত কমেত এক সময়  শষ হেয় যায়। মূল কথা হল আেগকার িদেন মা েষর কাম   াধ 
িছল না বেল তােদর মৃতু ও িছল না। পের মা েষর মেনর মেধ   যমন  যমন কাম আর   ােধর  া ভ াব হেত থাকল 
 সখান  থেকই তার মেধ  নানা রকেমর ব ািধর জ  িনল, ব ািধর সােথ সােথ তার শরীরটাও  য় হেত থােক,  সখান 
 থেকই তার মৃতু  এেস যায়। অিভম  র মৃতু  হওয়ার পর যুিধি র মতুৃ র ব াপাের    করােত ব াসেদব এইভােব মৃতু র 
ব াখ া করেলন। মহাভারেতর এটাই অভূতপূব  িবেশষ ,  কাথায় এত ণ এত যুে র বণ  না চলিছল, চ ব ুহ, অধম  যু , 
অিভম   বধ, আবার  সখান  থেক আমােদর আে  কের অজাে  একটা গভীর দাশ  িনক তে র িদেক িনেয় চেল  গল।  
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অ জ  ুেন র  িত  া 
 ব াসেদব এত ণ যুিধি রেক ব াখ া করেলন মৃতু  িকভােব আেস,  কন আেস। মৃতু র ব াপাের বলার পর 
ব াসেদব এখন যুিধি রেক সা না িদে ন, সা না িদেত িগেয় ব াসেদব এর আেগর আেগর রাজােদরও এই ধরেণর কত 
 ঃখজনক ঘটনার স ুখীন হেত হেয়িছল, তখন  সই সব রাজারা িকভােব িকভােব  সই  ঃখজনক ঘটনােক অিত ম কের 
আবার  াভািবক জীবেন িফের এেসিছেলন বণ  না িদেয় যাে ন। ইিতমেধ  অজ  ুন িফের এেসেছন। িফরেতই অিভম  র মৃতু  
সংবাদ অজু নেক  দওয়া হেয়েছ। পু েশােক অজ  ুন কাতর হেয়  ভেঙ পড়েছ। অজ  ুন তখন হঠাৎ একটা  িত া কের 
বসেলন যদ ি  হে ত পাে প স ূে য  াহ মুপ যা িত। ইৈহ ব সং ে ব াি   িলতং জাতে বদস  ।।৭/৬৫/৩৯। 
‘আগামীকাল সযূ াে র আেগই আিম জয় থেক বধ করব, যিদ বধ না করেত পাির তাহেল আিম অি েত  েবশ কের 
যাব’। িক  অজু ন  কন জয় থেক বেধর  িত া করেলন এটা িঠক পির ার নয়। কারণ জয় থেক চ বু েহর  ধান 
 েবশ ার র ার দায়ী   দওয়া হেয়িছল, অিভম  েক আটকােত পােরিন িক  বািকেদর সবাইেক আটেক িদেয়েছ। অজু ন 
িক চাইেছ  বাঝা যায় না। অজ  ুন িক চাইেছ  য জয় থ তার দায়ী   থেক সের এেস শ পে র সবাইেক বলেব ‘এেসা 
 তামরা সবাই এখান িদেয়  েবশ কের যাও’। জয় থ  ধ ু য তার কত ব  পালন করেব বেলই আটেকেছ তা নয়, তার 
 মতা িছল বেলই আটেকেছ,  মতা  দখােনার জ ইেতা যু । আর অিভম  েক এইভােব বধ করেত জয় থ কাউেক  য 
  পরমাশ  িদেয়েছ তাও না। অজু ন  য  কন একমা  জয় থেকই অিভম  র মৃতু র জ  দায়ী করল  বাঝা খুব মুশিকল। 
 
অ জ  ুেন র ম ু েখ িব িভ  পা পকেম  র বণ  ন া  
 যাই  হাক অজু ন এখন  িত া কের বলেছ আগামীকাল সূয  াে র আেগ যিদ আিম জয় থেক বধ না করেত পাির 
তাহেল আিম আ েন  েবশ কের যাব, আর তার সােথ আরও অেনক পাপ  যন তার  লেগ যায়। এই বেল িক িক পাপ 
লাগেব তার একটা িবরাট তািলকা িদে ন।  ৃিত  ে  বলা হয়  কানটা করেত হয় আর  কানটা করেত  নই, িক িক 
িজিনষ করেল িক পিরমাণ পাপ লােগ, তার িক িক  ায়ি   করেত হেব সব বলা হয়। অজু নও এখােন বলেছন এই পাপ 
কাজ কের তােদর যা পাপ লােগ  সই পাপ আমারও  যন লােগ।  যমন বলেছন  য  লাকা ম াতৃ হ ৃণ াং  য চা িপ 
িপ তঘৃা িত না  ।   দ ার র তা নাং  য িপ নানা   য ত থা।। সাধূনসূয়তাং  য চ  য চািপ পির বা ি দনা  ।  য চ 
িনে পহতৃ ণ া ং  য চ িব াসঘা িতনা  ।।৭/৬৫/২৫-২৬। কাল সযূ াে র আেগ যিদ জয় থেক বধ না করেত পাির 
তাহেল বাবা-মােক হত া কের তারা  য  লাক পায় আিমও  যন  সই  লাক পাই।  সই রকম বলেছন   প ীগামী, 
আেগকার িদেন এটােক   তর পাপ বেল ধরা হত। সাধারণত  া ণরা  বশী বয়েস িবেয় করেতন আর তােঁদর বউরাও 
িছল কম বয়সী।  া ণেদর কােছ  যসব িশ রা  বদ অধ য়ণ করেত আসত তারাও সব অ  বয়েসর।   েদর মেন এই 
ভয়টাও সব সময় থাকত  য তারঁ অ  বয়সী বউ েলা িশে র সােথ পািলেয় না যায়।  সইজ   ৃিতকাররা বেল 
 রেখিছেলন   প ীগামী, মােন   র  ীর সােথ যিদ স  করা হয় তাহেল তার িবরাট পাপ লাগেব। ম  ৃিতেত এটােকই 
বলা হে    ত বাসী,   র িবছানায়  শায়া িনেষধ করা হে ,    িবছানায় শয়ন মােন   র  ীর স  করা। অজু ন 
বলেছন  রপ ীগামীর  য পাপ হয়  সই পাপ আমার  যন লােগ। যারা িপঠ  পছন অপেরর িন া কের অথ  াৎ যারা 
পরিন া পরচচ  া কের তােদর  য পাপ  সই পাপ আমারও  যন হয়। আমােদর শা   াচীনকাল  থেক এই পরিন ােক 
অত   িন নীয় কাজ বেল আসেছ। মা-বাবােক বধ করা আর   পি গামীর সােথ পরিন ােক এক কের  দওয়া হে । 
এইভােব অজ  ুন বেল যাে  যারা সাধুপু ষেদর িন া কের, অপেরর নােম যারা িমথ া কল   দয়, অপের  য িজিনষটা 
রাখেত িদেয়েছ  সটােক যারা আ সাৎ কের  দয়। ভারতীয়েদর মেধ  আেগ এই ধরেণর  গালমাল িছল, িছল বেলই 
এখােন বলা হে  যােত এ েলা না করা হয়। একবার এক বিণক তার ব ুর কােছ একটা  লাহার দািড়পা   রেখ িবেদেশ 
বািণজ  করেত  গেছ। বিণক অেনক িদন িবেদেশ বািণজ  কের  দেশ িফের এেস ব ুর কােছ িগেয় দািড়পা াটা  ফরত 
 চেয়েছ। ব ুিট বলেছ ‘আর ভাই,  তামার এই দািড়পা াটা খুব সামেল  রেখিছলাম িক  িকছ ুিদেন আেগ  সটােক ই ঁের 
 খেয় িনেয়েছ’। বিণক আর িক বলেব  স বুেঝ  গেছ ব ুিট িক রকম ‘ই ঁের  খেয় িনেয়েছ, ও িঠক আেছ এ রকমেতা 
হেতই পাের। আিম নদীেত  ান করেত যাব  তামার  ছেলেক আমার সােথ একটু দাও নদীর পাের আমার জামা কাপড় 
 েলা একটু ধের থাকেব’। ব ুও  ছেলিটেক িদেয়েছ বিণেকর সােথ। বিণক তার  ছেলেক উধাও কের     কের িদেয়  ান 
কের ব ুর বািড় িফের এেসেছ।  ছেল  কাথায় িজে স করেতই বিণক বলেছ ‘আের ভাই িক বলব  তামােক!  তামার 
 ছেলেক বাজপাখী  ছা ঁ মের িনেয়  গেছ’। এখন ব ুিট জজসােহেবর কােছ নািলশ কেরেছ এই বিণক আমার  ছেলেক     
কের িদেয় বলেছ বাজপাখীেত িনেয়  গেছ। জজসােহব বিণকেক    করেতই বিণক বলেছ ‘যিদ ই ঁের  লাহার দািড়পা া 
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 খেয় িনেত পাের তাহেল বাজপাখী  কন  ছেলেক িনেয়  যেত পারেব না’! ভারেত এই ধরেণর সম া অেনক আেগ 
থাকেতই িছল। অজ  ুন বলেছন, যারা অপেরর  ীেক  ভাগ কের, যারা পােপর কথা আেলাচনা কের, যারা  া ণ হত া 
কের,  গাহত া কের, যারা প  মহায  না কের খাওয়া-দাওয়া কের এেদর যা পাপ লাগেব আমারও এই একই পাপ  যন 
লােগ। কাল সযূ াে র আেগ যিদ জয় থেক আিম বধ না করেত পাির তাহেল এই ধরেণর  লােকরা  য  লাক  া  হয় 
আিমও  যন  সই  লাক  া  হই।  
 
 এরপর ি তীয়   ণীর পাপ বলেত িগেয় বলেছন, যারা  বেদর  াধ ায় কের না, এটা অব  প  মহাযে র 
মেধ ই পড়েছ অথ  াৎ িনয়িমত যারা শা  চচ  া কের না, যারা বড়েদর অস ান কের,   জন ও সাধুপু ষেদর অপমান কের 
এরা  য নরেক িগেয় পেড় আিমও  যন  সই নরেক িগেয় পিড়।  া ণ, গ  আর অি  এই িতনেটেক যারা পা িদেয়  শ  
কের তােদর যা পাপ হয়  সই পাপ  যন আমরাও হয়। আেগকার িদেন মা েষর দিৃ ভ ীটা  কমন িছল এখান  থেক  বাঝা 
যায়। এখােন বলা হে   ৃ শ ে তা  া ণ া   গ া  পাে দনা ি  যা ভ ে বৎ । অ ু    পুর ীষং ব া মু ং বা ম ুতাং 
গিতঃ। তাং গে য়ং গ িতং  ঘার াং ন  চ  াং জয় থ  । ।৭/৬৫/৩০।  া েণর গােয় যিদ পা িদেয়  শ  হেয় যায়, 
গ র গােয় যিদ পা  লেগ যায় তাহেল  সটা িক  পাপ। তার সােথ বলেছন অি েক যিদ পা িদেয়  শ  করা হয়  সটাও 
এই একই পাপ।  লােকরা িসগােরট খাওয়ার পর নীেচ  ফেল জুেতা িদেয়  চেপ ঐ আ নটােক িনিবেয়  দয়, এ েলা 
আমােদর িনেষধ িছল। এরপর বলেছন যারা নদীেত, প ুের জলাশেয় থুতু  ফেল,   াব কের তােদর যা পাপ  সই পাপ 
 যন আমারও লােগ। ম  ৃিতেতও এই ব াপাের িনেষধ করা আেছ। নদীেত কাপড়  ছেড়  ান করাটাও পাপ কেম র মেধ  
ধরা হত, এটাও অব  অজু ন এখােন বলেছন ন    ায় ম ান । তারপর বলেছন যারা অিতিথেদর আপ ায়ন কের না 
খাইেয় ও িবনা দি ণােত িবদায় কের, যারা ঘষু  নয়, যারা অসত বাদী, যারা অপরেক ঠকায়, যার অপরেক িমেথ  
আেরাপ  দয়, যারা চাকর-বাকরেদর কথায় ওঠেবাস কের, যারা িনেজর  ী স ানেদর সে  ভাগ না কের একাই খাওয়া-
দাওয়া কের এরা  য ধরেণর নরেক যায় জয় থেক না মারেত পারেল আিমও  যন  সই নরেক যাই।  য উপকারীর িন া 
কের, যারা  াে র সময়  িতেবশীেদর িনম ণ কের না বা  াে র অ  অপাে   দয় বা শূ া  ীর  া ণ  ামীেক  াে র 
অ   দয়। মহাভারেত শূ া  ীর ব াপারটা কেয়কবার আসেব।  া ণ যিদ  কান শূ া নারীেক িবেয় কের তাহেল  সই 
 া ণেক তারা  া ণ বেল মানেতন না। তখনকার িদেন  া ণেদর  চুর অসবণ   িববাহ করেত  দখা  যত। তারপের 
বলেছন যারা মদ খায়, ধেম  র ময াদা ল ন কের, কৃত ,  ামীর িন া কের এই ধরেণর  লাকেদর যা পাপ হয়  সই পাপ 
আমারও  যন হয়। নরেক কারা কারা যায় তার উপর আবার একটা  ছা  তািলকা িদে ন, বা ঁহােত যারা খাওয়া-দাওয়া 
কের,  কােলর মেধ   রেখ যারা খায়,  রেলর  ী িটয়াের যারা যায় তােদর  কােল  রেখই  খেত হয়, তাহেল এেদর নরক 
বাস অবধািরত, পলাশ ফুেলর আসেন যারা বেস, িত ক গােছর ডাল িদেয় যারা দ  মাজ  ন কের, ঊষা কােল যারা ঘুেমায় 
এরা সবাই নরেক যায়। ঊষাকােলর পের ঘুেমায় মােন  ভার পাচঁটার পেরও যারা ঘুেমায়। অজু ন বলেছন এই ধরেণর 
 লােকরা  য নরেক যায় আিমও  যন  সই নরেক যাই। ঊষাকােলর পেরও যারা ঘুেমায় তােদর সােথ িমিলেয়  দওয়া হে  
যারা মা-বােপর হত া কেরেছ। িহ েদর কােছ ঊষাকােল ওঠাটা কত     এখােন  বাঝা যায়। অজ  ুন এখনও পােপর 
বণ  না কের যাে ন, বলেছন  া ণ হেয়  য শীতেক ভয় পায় আর  ি য় হেয়  য য ুেক ভয় পায় এরা সবাই নরেক 
যায়। রামকৃ  মেঠর ছাপড়া আ েম এক সাফাইওয়ালার  ছেল শীতকােল  ভাের  ান করিছল, তার বাবা  দখেত  পেয় 
 ভাজপুরী ভাষায় গালাগাল িদেয় বলেছ ‘শালা, শীেতর সময় সকালেবলা  ান করিছস, মের  া ণ হিব আর  ান করেত 
করেত মরিব’।  ছেলেক বাবা অিভশাপ িদে । শীত  হাক  ী   হাক  া ণেক  ভারেবলােত  ান করেত হেব। রামা জম 
এত বড় গিণত  িছেলন িক   থম  থেক  শষ িদন পয   িতিন  গাড়ঁা  া ণ িছেলন। ইংল াে  যখন িতিন িছেলন 
 সখানকার ঐ ঠা ােতও িতিন িদেন িতনবার  ান করেতন, এমন আচাির  া ণ িছেলন। ইংল াে র  বশীর ভাগ  লাক 
 ানই কেরনা। অজু ন বলেছন  য  ােম  বদ ণী হয় না, একই  েয়ার জল  য  ােমর সবাই িমেল পান কের, শাে র 
যারা িন া কের, িদেনর  বলায় যারা নারী স  কের, অপেরর বািড়েত আ ন লাগায়, অপরেক িবষ  দয়, টাকা িনেয় 
 মেয়েক যারা িব ী কের পাপ কের তারা  য নরেক যায় আমারও  যন  সই পাপ লােগ আর আিমও  যন  সই নরেক 
যাই।  শেষ অজু ন বলেছন ‘আিম যত পােপর তািলকা িদলাম আর  য পােপর কথা আিম বিলিন’ মােন অজু ন  য পােপর 
কথা জােন না তার সবটাই  যন তার লােগ যিদ জয় থেক কাল সযূ াে র আেগ বধ না করেত পাের। 
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অ জ  ুেন র  িত  া য়  ী ক ৃ ে র অ সে াষ এ বং পের দ া ক েক একা ে   ীক ৃ ে র িন েদ  শ 

 অজু েনর এই  িত ার বহর  েন পের িক   ীকৃ  খুব  রেগ িগেয়িছেলন। অজু নেক বলেছন অসংম   ময় া 
সা  মিতভাের াহয়ম ু দ তঃ। কথ ং   সব েলাক  না বহা া ভে বম িহ। ।৭/৬৭/৩। ‘আমার সে  পরামশ  না কের 
তুিম এটা িক ধরেণর  িত া কের িনেল। এেত সম   লােকর কােছ আমরা উপহােসর পা  হব না  তা’। চািরিদেক খবর 
হেয়  গেছ অজু ন এই ভয় র  িত া কের বেসেছ, তখন  তা আর  কান লুেকাচুিরর িকছু িছল না, এক অপরেক সব 
জািনেয় িদত। জয় েথর কােছ খবর চেল  গেছ, অজু েনর  িত া  েন জয় থ বলেছ আমার আর যু  কের কাজ  নই, 
আিম বািড় চললাম। অজু ন যখন পণ কেরেছ আর যার পােশ  ীক ৃ আেছন, তার মােন আমার আর  কান বা ঁচার রা া 
 নই।   াণাচায   তখন জয় থেক সাহস িদেয় বলেছন ‘ তামার  কান িচ া  নই, আগামীকাল আিম এমন এক বু হ রচনা 
করব যােত অজু ন  কান ভােবই  তামার কােছ  পৗঁছােত না পাের’। জয় থ িকছুই মানেত রাজী নয়। এিদেক  েয াধন, কণ   
এরাও খুব কের জয় থেক  বাঝাে , অত সহজ নািক, আমরা আিছ না,  তামার  কান িচ া  নই। 
 
 পেরর িদন   াণাচায   শকটবু হ রচনা কেরেছন। শকটবু হ মােন গ র গািড়র মত  দখেত। মাঝখােন চাকা আর 
সামেন  পছেন ল াকাের িব তৃ।   াণাচায  এেকই শকটবু হ রচনা কেরেছন িক  তার সােথ ব ুহটােক খুব জিটল আকাের 
 তরী কেরেছন। গ র গািড়র সামেনর িদকটা ল া, মাঝখােন চাকা, চাকাটা হেয়  গল চ ব ুহ। ঐ চ বু েহর মেধ  িতিন 
আবার একটা সচূীবু হ  তরী কেরেছন। ছুেঁচর নীেচ  য ফুেটা থােক ঐ জায়গাটােত জয় থেক  রেখ িদেয়েছন। জয় থেক 
এখন যিদ মারেত হয় তাহেল তােক আেগ গ র গািড়র ল া অংশটােক ভাঙেত হেব তারপর চ বু হেক  ভদ কের ঐ 
সচূীবু েহর কােছ িগেয়  সখানকার  যা ােদর হারােত হেব তারপর িগেয় জয় েথর নাগাল পােব। এমন ভােব সাজান 
হেয়েছ  য জয় থেক মারা এেকবােরই স ব নয়, এরাও বুেঝ  গেছ জয় থেক মারা অস ব।  
 
  সিদন রাে  অজ  ুন     দখেছ – তার কােছ  ীকৃ  এেসেছন।  জেন িমেল  কলােস যাে ন।  কলােস িগেয় 
আবার িশেবর আরাধনা করেছন। আবার নতুন কের অজ  ুনেক িশব পা পত অ  িদেয়েছন। িশব ম  িদেয় অিভিষ  কের 
িদে ন আর িশিখেয় িদেলন িকভােব ব বহার করেব। সকােল ঘুম  ভে েছ। উেঠ  ে র কথা মেন করেতই  স ধের 
িনেয়েছ  য – এই   টা  বাঝােত চাইেছ  য আজেক আিম জয় থেক বধ করেত পারব। জয় থ ওিদেক ভেয় কাপঁেছ – 
আমার িক হেব!   াণাচায  বলেছন ‘ তামার  কান িচ া  নই,  তামােক বাচঁােল অজ  ুন মরেব, আিম  তামােক র া করব, 
অজু ন  তামােক িকছুই করেত পারেব না’। 
 
 একই রাে  অজু ন একিদেক     দখেছ আেরক িদেক  ি  ায়  ীকৃে র ঘুম আসেছ না।  ীকৃে র এক িচ া 
জয় থেক িকভােব অজ  ুন মারেব। িতিন মাঝরােত িবছানা  ছেড় তারঁ িনজ  সারিথ দা কেক  ডেক পািঠেয়েছন। ইে র 
সারিথ  যমন মাতিল,  তমিন  ীকৃে র সারিথ হে  দা ক। দা ক খুব দ  সারিথ। দা কেক  ডেক  ীক ৃ বলেছন 
‘দা ক, অজু ন িক কা টাই কের বেসেছ, পু েশােক কাতর হেয় এমন একটা পণ কের িনেয়েছ  য কাল জয় থেক 
সযূ াে র পূেব ই মারেব। আগামীকাল  েয  াধনরা এমন  র ার ব ব া  তরী কের িনি ত করেব  য জয় থেক  যন অজু ন 
িকছুেতই না মারেত পাের।  কৗরবেদর যত  স  আেছ তারা সবাই এককা া হেয় জয় থেক র া করেব, যােত অজ  ুন ওর 
নাগাল না পায়।   াণাচায  আর অ  ামা  জেন িমেল জয় থেক বাচঁাবার জ  আ াণ  চ া চালােব। ই  হেলন 
ি েলােকর     বীর,  দবতােদর রাজা, িক    াণাচায  যােক র া করেত চাইেবন, তােক ই  মারােতা দেূর থা ক 
 শ ও করেত পারেব না। জয় থেক বধ করা অজ  ুেনর পে  িকছুেতই স ব নয়। তাই আগামীকাল স ণূ   ভােব আমােক 
এমন  চ া করেত হেব যােত সযূ াে র আেগই জয় থ মারা যায়। কারণ নিহ দার া ন িম ািণ  াতে য় া ন ব া বাঃ। 
কি দ ঃ ি য় তম ঃ   ীপ ুা াম াজু নাৎ।।৭/৭০/২৫। অজু ন ছাড়া আমার ি য় বলেত আর  কউ  নই। আমার  ী, 
আমার ব -ুবা ব, আমার  য আ ীয়- জন  কউই অজু েনর  থেক আমার ি য় নয় আিম অজু নেক িকছুেতই মের  যেত 
িদেত পারেবা না, অজু নেক আগামীকাল আমােক বাঁচােতই হেব। দা ক, কাল  য য ু হেব, এই ি েলাক আমার যুে র 
 মতা, আমার  ভাব কাল  ত   করেব। যিদ আিম  দিখ জয় থেক মারা যাে  না, আিম িক  কাল আমার  িত া ভ  
কের যুে   নেম যােবা। আর এই  য হাজার হাজার রাজা আর তােদর রাজপু রা যু  করেত এেসেছ, তােদর সবাইেকই 
আিম একাই কাল যমেলােক পািঠেয়  দেবা। কারণ অজ  ুনেক আমার বাচঁােতই হেব। আর তুিম সা ী থাকেব আিম িকভােব 
আমার   াধেক অবল ন কের আমার  দশ ন চ   ারা িকরকম সংহার লীলা কির।  ঃ স ে দবাঃ সগ ব াঃ 
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িপ শােচার গর া সাঃ।  া ি   লাকা ঃ সে ব  মাং   দং সব সািচনঃ। ।৭/৭০/৩১। আগামীকাল সারা িব    া , 
সিৃ , রা স, নাগ, িপশাচ জানেব  য আিম অজু েনর সিত কােরর   ৎ। আর যারা অজ  ুেনর   ষকারী তারা আমারও    া। 
যারা অজু েনর িহৈতষী তারাও জানেত পারেব  য, যারা অজু েনর িহৈতিষ তারা আমারও ি য়।  সইজ , দা ক,  তামােক 
বলিছ তুিম কাল সকাল  বলাই আমার রথটােক   ত কের রাখেব। আর তুিম আমার পােশ পােশ থাকেব। যিদ  দিখ িকছু 
 গালমাল হে , আিম অজ  ুনেক  ছেড়  তামার রেথ উেঠ পড়ব আর আিম িনেজ য ু করব। আর আমার  কৗমদী গদা, 
িদব  শি , চ , ধ ষ, বাণ সব অ  েলা রেথর  পছেন মজুত কের রাখেব, আমার  য িবনতান ন গ েড়র  জা, 
 সটােকও তুিম রেথ লািগেয় রাখেব। জ রী অব ার জ    ত হেয় থাকেব। যিদ  দিখ আর হে  না, অজু ন বাচঁেব না, 
যিদ জয় থেক মারার  কান পথ আিম না বার করেত পাির, তাহেল িক  অজু নেক  ছেড় িদেয় আিম িনেজ যুে   নেম যাব 
আর সবাইেক আিম একাই  শষ কের  দব। প া জ   িনেঘ াষম াষ  ে ভৈণব পূ ির ত  ।   া  ৈভ রবং না দম ুপয ায়া 
জে বন ম া  ।।৭/৭০/৩৮। পা জ  শে  যিদ আিম ঋষভ  র বাজাই তাহেল তুিম আর  দরী না কের আিম  যখােনই 
থািক না  কন, রথটােক িনেয় আমার কােছ চেল আসেব। তার মােন বুেঝ  নেব আিম এবার যুে  নামিছ’। 
 

  ীকৃে র একমা  ল   অজু নেক র া করা, অজু নেক িকছুেতই িতিন মরেত  দেবন না, তােত  ীকেৃ র পণ 
ভ  হেয় যােব  তা যাক। তারপর দা কেক বলেছন ‘দা ক, আমার রেথর চািরিদেক  য জাল রেয়েছ,  যটা িব কম া 
 তরী কেরিছেলন, ঐ জালটােক রেথ লািগেয়  রেখা যােত  কান তীর রেথর গােয় না লােগ। তুিম িনেজও কবচ পিরধান 
কের থাকেব’। এরপর  ীকৃ  চারেট িবেশষ  ঘাড়ার নাম বেল িদেলন – বলাহক,  মঘপু ,  শব  ও   ীব। এই চারেট 
িছল  ীকেৃ র সব  থেক  সরা  ঘাড়া।   ীকৃ  আেগ  থেকই পুেরাপুির   ত হেয়ই আেছন। জয় থেক মরেতই হেব। 
দা ক তখন অজু নেক বলেছ ‘আপিন যারঁ সারিথ তাঁর  তা পরাজেয়র  কান   ই উঠেত পাের না, তেব আপিন  যমন 
বলেলন  সই ভােব আপনার রথ কাল সকােল   ত হেয় থাকেব, আপনার পা জে র ঋষভ  র িণ  নেলই আিম 
আপনার কােছ রথ িনেয়  পৗঁেছ যাব’। 

 
 পেরর িদন সকাল  বলােত  ীকৃ  আর অজ  ুেনর সে  আবার  দখা হেয়েছ।  জেন আবার আেলাচনায় বেসেছন। 
অজু েনর মেধ  উৎসাহ পুেরাদেম ফ ুেট উঠেছ িক  এিদেক  ীক ৃ িনেজর  ভতের িচ ােক  গাপন কের কথা বেল যাে ন। 
 
জয়  েথ র র  া র জ    া ণ া চ া েয  র শকট ব ু  হ রচন া 
 পেরর িদন   াণাচায  জয় থেক বাঁচাবার জ  আর অজু নেক আটকাবার জ  শকটব ুহ  তরী কেরেছন। শকট 
মােন হে  গ গািড়। গ গািড়  যমন ল া হয়, শকটব ুহ িঠক ঐ আকাের  দখেত হয়। গ গািড়েক যিদ িতনেট ভােগ ভাগ 
করা হয় তাহেল  থম িদকটা স  িক    পােশ থােক  েটা বলদ, তারপের মাঝখােন চাকা ঐ জায়গাটা গািড়র সব  থেক 
চওড়া থােক। ঐ চওড়াটাই বড় হেত হেত  পছেনর িদেক অেনকটা ল া হেয় িব তৃ থােক। জয় থ বু েহর এেকবার 
 লেজর িদেক বেস আেছ।  কৗরবেদর সম   স   যভােব দা ঁিড়েয়েছ, যিদ অেনক উঁচু জায়গা  থেক  দখা হয় তখন মেন 
হেব  যন একটা গ গািড় দাঁিড়েয় আেছ। এখন  কৗরবেদর িব ে  যারা যু  করেত যােব তারা  কাথায় িক পােব িঠক 
 নই। মহাভারেত বণ  না আেছ  য এই বু হ হে  চি শ   াশ ল া মােন আটচি শ মাইল, আর  পছেনর িদেক পাচঁ   াশ 
চওড়া। পাঁচ   াশ মােন দশ মাইল। অব  এ েলা সবই কিবর ক না। ক ে ে  অত জায়গাই িছল না।  স যাই 
 হাক,  পছেনর িদেক প ফ ুেলর মত আেরকটা গভ বু হ বািনেয়েছ,  যটা অত    েভ দ । প বু েহর মাঝখােন আবার 
একটা সিূচব ুহ বািনেয়েছ।  সই সেূচর ফুেটার মেধ  জয় থ দািঁড়েয় আেছ। জয় থেক এমন িনি   িনরাপ ায় রাখা 
হেয়েছ  য অজু েনর পে  অস ব জয় থেক বধ করা।  থেম গ গািড়েক ভাঙেত হেব, আবার  সই গ গািড়র মেধ  
মােঝ মােঝ নানা রকেমর বু হ বািনেয় রাখা আেছ। এেতা বাধা অিত ম কের যিদও বা  শষ পয    পছেন  পৗঁেছ যায় 
 সখােন আবার প বু হ করা আেছ। প বু হ মােন, পাপিড়র পর পাপিড়। একটা পাপিড়, মােন কেয়ক হাজার  স েক 
পরা  কের আবার আেরকটা পাপিড়র সামেন পড়েত হে । আবার ঐ প বু েহর মাঝখােন সিূচবু হ আেছ, আর  সই 
সিূচবু েহর সবার  শেষ  য ফ ুেটা আেছ, জয় থ  সখােন বেস আেছ।  মা া কথা ঐ বু হেক  ভদ করা  য  কান  যা ার 
পে  এেকবােরই অস ব। এই বু হ  দেখ পা বেদর কপােল ভাঁজ পেড়  গেছ। এেকই এই ল া বু হ, তার  ভতের আবার 
নানা ধরেণর বু হ। জয় থ বেধর সময়  য বু হটা করা হেয়িছল এটাই িছল এই যুে র সব  থেক জিটল বু হ। 
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 অজু ন  থেমই   াণাচােয র সামেন পেড়  গেছ, সামনা সামিন হেতই এক অপরেক তীর  মের যাে । অেনক ণ 
ধের এই তীর  ছাড়ঁাছুিড় হেত  দেখ  ীকৃ  বলেছন ‘অজ  ুন  তামরা   -িশ  িমেল  যভােব এক অপরেক তীর  মের 
যা  এেত একটা যুগ চেল যােব িক  তােত িকছুই হেব না।   াণাচায   যটা মারেব তুিম  সটা কাটেব আর তুিম  যটা 
মারেব  সটা  তামার    কাটেব। এ েলা ব  কের বরং একটা পথ বার কর যােত তুিম সামেনর িদেক এেগােত পার’। 
অজু ন তখন   াণাচায েক  ণাম কের   েক পির মা করেত    কের িদেলন।   াণাচায  বুঝেত  পেরেছন অজু েনর িক 
মতলব। িক  উিন অজ  ুনেক পথ কের িদেলন এিগেয় যাবার। পেরর িদেক  েয াধন   াণাচােয  র িব ে  খুব মারা ক 
অিভেযাগ কেরিছল ‘আপিন এইভােব অজু নেক পথ িদেয় এটা িক করেলন, আপনােক অিত ম কের িক কের  ভতেরর 
িদেক চেল  যেত পারল’? অজু ন   াণাচােয  র     িশ , অজু ন   র কােছ পির মা কের পথ চাইেছ বেল   াণাচায  
  র ময াদা র া করার জ  পথ িদেয় িদেলন। হ মান যখন সম ু উ  ন করিছল তখন  রসা হ মানেক আটেক িদেয় 
বলেছ ‘আমার যা বর আেছ তােত  তামােক আমার মুেখ আসেতই হেব’। তখন হ মান  মশ িনেজর শরীরটােক বড় 
করেত করেত িবশাল আকার যখন কের িনেয়েছ তখনই  স     কের মািছর মত শরীরটােক  ছা  কের  রসার মুেখর 
মেধ  ঢুেকই  বিরেয় এল।  রসার কথা র া হেয়  গল।  েয াধন   াণাচােয র উপর খুব  রেগ িগেয়িছল ‘আপনার মত 
একজন     বীরেক ল ন কের অজু ন িক কের  বিরেয়  যেত পাের। আপনার জীিবকা আমার জ  চলেছ, যােদর অেথ  
আপনার জীবন চলেছ আপিন তােদরই অি য় কাজ করেলন! িস ুরাজ জয় থ কাল বািড় িফের চেল যাি ল, আিম 
আপনােদর উপর ভরসা কের তােক এখােন আটেক  রেখিছ, এখন  দখুন জয় েথর িক হেব’!   
 

অজু ন   াণাচায েক অিত ম কের একটু এিগেয়ই  দখেত পাে   স তার সম   স   থেক িবি   হেয় পেড়েছ। 
অিভম  র  যমন হেয়িছল, অিভম   যখন  ভতের ঢ ুেক িগেয়িছল তখন তার পুেরা  স   পছেন  থেক িগেয়িছল। এখােন 
অজু ন  দখেছ তার  স  বািহনী অেনক  পছেন পেড় রেয়েছ। এখন  ীক ৃ  চ া করেছন  য কেরই  হাক আমােক গ র 
গািড়র  লেজ  পৗঁছােত হেব,  যখােন জয় থ লুিকেয় আেছ। িক  িতিন বু হ  দেখ বুেঝ  গেছন  য এটা একটা িনি   ব ুহ 
 তরী করা হেয়েছ,  কান  েযাগই খঁুেজ পাে ন না। এিদেক এই অব া  দেখ যুিধি র ভীম এরা বলেছ ‘আের, এ যা 
অব া তােত মেন হে  আমরা আজ  শষ হেয় যাব, ঐিদেক অজু ন একা ঢ ুেক  গেছ, আর কালেকই এইভােব অিভম  েক 
আমরা হািরেয়িছ, িকছ ুএকটা কর’। 
 
 উ েমৗজা আর যুধাম   িছল অজ  ুেনর রেথর পা  র ক। এরা  জেন  কান রকেম  ভতের ঢুেকিছল। আর  শেষর 
িদেক সাত িক,  য িকনা  ীকেৃ র Commander এবং ভীম এরাও  কান রকেম মারামাির কের ঢুেকেছ –  য কেরই 
 হাক  ভতের ঢুেক অজু নেক আেগ র া করেত হেব, তা নাহেল অিভম  র মত অজু নও  শষ হেয় যােব, একা কত ণ যু  
করেব। সাত িক আর ভীম  জেন িমেল ওেদর অেনক সাহায  কেরিছল ঐিদনকার যুে ।  কননা, অজু ন একা,  স  ীকৃ  
 হাক আর  যই  হাক, আর ঐ  জন মা  পা   চ র ক, এরা কত ণ যু  করেব  কৗরবেদর এই িবশাল বািহনীর সে । 
 
 সারািদন ধের য ু চলেছ।  পুর  বলােত  ীকৃে  বলেছন ‘অজু ন, আমােদর রেথর  ঘাড়া  েলা খুব পির া  
ওেদর একটু িব াম দরকার’। অ া  িদন িক হয়, পুেরা formation টা একসােথ লড়াই কের বেল মােঝ মােঝ একটু 
িব াম হেয় যায়। িক  এখােন অজ  ুন একা পর পর এেককটা বু হেক  মের  মের হারাে  আর এেগাে । মেন ক ন 
অজু ন দি েণ র  থেক যু  করেত করেত হাওড়ার িদেক এেগাে । অজ  ুন  বলুড় মঠ পয   মারেত মারেত এিগেয় 
এেসেছ। এখােন এেস  স ভাবেছ হয়েতা আমরা িজেত  গিছ, িক  তত েণ যারা আেগর সািরেত  হের িগেয়িছেল তারা 
আবার  দৗেড় িগেয়  পছেনর িদেক আবার formation কের িনেয়েছ। যােক হািরেয় িদে  তােক  তা  মের  ফলেছ না। 
তারা পািলেয় িগেয় আবার তােদর বু েহর এেকবাের  পছেন িগেয় ব ুেহর মেধ  ঢুেক পড়েছ। আবার  কৗরবেদর অ  
একটা বড় বািহনী পা বেদর বাকী  স েদর আটেক  রেখেছ,  সইজ   পছন  থেক অজু নেকও  কউ সাহােয র জ  
অ সর হেত পারেছ না।  সই সময়  ীক ৃ বলেছন ‘অজ  ুন,  ঘাড়া েলা আর পারেছ না, িকছ ুএকটা কর’। তখন অজু ন 
বলেছ ‘ হ  ীকৃ , এবার  দখুন আমার  খলা’। এই বেল এমন বাণ মারেত লাগল অজু ন  য  কৗরবেদর চািরিদেক একটা 
 ক ার মত কের ওেদর আটেক িদেলা।  সই সময় অজ  ুন বলল ‘এইখােন পেনেরা িমিনট একটু িব াম কের িনন’।  ীকৃ  
বলেছ ‘ ঘাড়া  েলার খুব জল তৃ া  পেয়েছ’। ‘িঠক আেছ’ বেল অজ  ুন এমন বাণ মারল মািটর  য জায়গটােক বাণটা 
 ভদ কের িদল, ঐখান  থেক জল  বিরেয় আসেত লাগল।  ীকৃ  তখন তাড়াতািড় কের  ঘাড়া  েলার গােয় যত তীর 
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 লেগিছল  স েলা বার কের িদেয় একটু দলাই মলাই কের, জল টল খাইেয় পেনেরা িমিনেটর মেধ ই আবার ওেদর 
তরতাজা কের তুলেলন।  ীকৃ  তখন বলেলন ‘ ঘাড়া  েলার মেধ   তজ এেস  গেছ চল এবার এিগেয় যাওয়া যাক’।  
 
অ জ  ুেন র অ সের  ে য  াধ েনর  িতেরা ধ 
  েয  াধন তখন আবার   াণাচায েক বলেছন ‘ দখেছন অজ  ুন িকভােব ঢুকেছ, আপিন িকছু একটা ব ব া ক ন 
যােত আিম অ ত অজ  ুনেক আটকােত পাির’। তখন   াণাচায  বলেছন ‘িঠক আেছ, আিম  তামােক অেভদ  কবচ  বঁেধ 
িদি , এটা   ার  তরী কবচ,  কান তীর  তামােক  ভদ করেত পারেব না’। অজু ন যখন  েয াধেনর সামেন এেস 
দাঁিড়েয়েছন তখন  েয াধনেক  দেখ  ীক ৃেক বলেছন ‘আের িক কা !  েয  াধন  য কবচ পেড় এেসেছ আমার বােণ  তা 
 সই শি   নই  য এই কবচেক  ভদ করেব। তেব িক জােনেন  ভু, কবচ পেড় িনেয়েছ িঠকই িক  এই কবচ পিরধান 
করার জ   য কত েব র িবধান  দওয়া আেছ  সই কত ব  েলা  েয াধন পালন কেরিন।  যমন  কান নারী অপর নারীর 
অল ার পেড়  নয় এও অপেরর কবচ পেড় এখােন এেসেছ। িক  সব অল ার সব নারীেত  শাভা পায় না িঠক  তমিন 
এই কবচও  েয াধন পেড় এেসেছ িঠকই িক   েয াধেনর বািক সব িকছুই এই কবেচর সােথ খাপ খাে  না। আর এর 
কবেচর মেধ ও অেনক ফাঁক  থেক  গেছ,  যমন  েয াধেনর হােতর আঙুল েলা ফাঁকা’। তখনকার িদেন  যা ারা যুে র 
সময় হােত দ ানা পেড় িনেতন, দ ানা  েলা সাধারণত প র চামড়া িদেয়  তরী হত বেল তীর  মের দ ানা েলােক  ভদ 
করা  যত না।  েয াধন কবচ পেড়েছ িঠকই িক  হাত  েটা ফাকঁা, আঙুেলর নখ েলা  দখা যাে । অজ  ুন তখন ঐ 
নখ েলােক ল   কের সূিচবাণ মারেত    কেরেছ। এেককটা তীেরর ডগায় সচূ লাগােনা থাকত, অজু ন নেখর ডগা 
 েলােক সূিচবাণ িদেয় এেকবাের  ঢেক িদেয়েছ। আঙ ুেলর ডগা, নেখর  গাড়া সূিচ বােণ ভের  যেত  েয  াধন য ণায় অি র 
হেয় যু ভূিম  থেক পািলেয়  গেছ অথচ তার পুেরা শরীর অেভদ  কবচ িদেয়  মাড়া।  ীক মাইেথালিজেত এ িচলাস ইিল 
নােম একজন বড়  ীক  যা া িছেলন, তার পুেরা শরীরটাই একটা কবেচর মত িছল। িক  তার পােয়র  গাড়ািলেত একটু 
ফাকঁ িছল, ঐটাই তার শরীেরর  ব ল অংশ। একবার লড়াই চলিছল,  সই সময় এর দেলর  কউ টাকার িবিনমেয় 
শ প েক তার এই  গাড়ািলর কথাটা বেল িদেয়িছল। এবার শ প  কায়দা কের এমন কের িদল  য এ িচলােসর 
 গাড়ািলটােক সবার নজের িনেয় এেস  গেছ।  গাড়ািলটা নজের আসেতই  সখােন তীর  মের তােক  শষ কের িদল। িঠক 
 সই রকম  েয াধেনর শরীেরর সবটাই অেভদ  কবচ িদেয়  মাড়া িক  হােতর নখ েলা  খালা।  েয  াধন তখন  সখান 
 থেক পািলেয়  গল। 
 
 এখন অজু ন পর পর যু  কেরই যাে ন। একজনেক হারােত আেরকজন এেস যাে ,  স  হের  গেল আেরকজন 
এেস যাে । এইভােব য ু হেয়ই চেলেছ। সকাল  থেক যু ই চলেছ আর অজু ন  মাগত সবাইেক হািরেয় এিগেয় যাে । 
 েয াধন আবার   াণাচায  েক গালাগাল িদেত    কেরেছন। তখন   াণাচায   েয াধনেক বলেছন ‘ সই সময়  তামােক 
আমরা সবাই এত কের বেলিছলাম জুয়া  খেলা না, আজেক ঐ জুয়া  খলার পাপ  তামােক সামলােত হে । তখন  তা 
আমােদর কথায় কণ  পাতও কেরািন। শ িন যখন পাশার দান িদি ল তখন মেন করিছল ও েলা  ধ ুপাশা, িক  তা নয়, 
ও েলা তী  বাণ িছল  য েলা এখন  তামােদর মারেছ। তাই  তামরা মেন কেরা না  য  ধু লড়াইেয়র  জাের অজু ন এই 
যু  করেছ’।  
 
 এিদেক যুিধি র সাত িকেক  ডেক বলেছন ‘আমার ভাই অজু ন একা অিভম  র মত  কৗরবেদর  সনা বু েহর 
মেধ  ঢুেক  গেছ, তুিম এ ুিণ অজু েনর পােশ িগেয় তােক র া কর’। স  ং  াতুব য় া   ে র ার িপ চ স ংযুে গ । 
   কৃে  সহায়াথ মজু ন  নর ষ ভ। ।৭/৯৪/৪৭।  হ নরে   সাত িক! অজ  ুন  তামার  াতা, সখা এবং অ  িশ ক, 
অতএব তুিম অজু েনর এই িবপেদ সাহায  কর। িক  সাত িক বারবার বলেছ অজু ন  ীকৃে র সমে  আমােক বেল  গেছন 
অদ  ম ধ ব র াজানম মে াহ পালয়। আ য  াং যুে  ম িতং কৃ া যা ব ি  জয় থ  । ।৭/৯৫/১১।  হ সাত িক! 
আিম  য পয    জয় থেক বধ করিছ  স পয    আজ তুিম আর  কাথাও না িগেয় যুে  যুিধি রেক র া কর। িক  যাই 
 হাক সাত িকেক যুিধি র এক  কার  জার কেরই পািঠেয়েছন। ভীম যখন এিগেয়েছ তখন সামেনই   াণাচায  এেস 
 গেছন।   াণাচায   তখন ভীমেক বলেছন য দ ে সৗ  তহ জ ঃ কৃ ঃ  ির ে াহ ম েত ম ম । অনীক ং ন ত ুশক ং  ম 
 ে ব িম হ  ব  য়া। ।৭/১১০/৮৯। ‘অজ  ুন যিদও আমােক  ণাম কের  দি ণ কের আমার অ মিত েম  েবশ কেরিছল 
তথািপ তুিম এই  স  মেধ   েবশ করেত সমথ   হেব না’।   াণাচায   যন বলেত চাইেছন তুিমও যিদ আমােক ঐ ভােব 
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 ণাম কের  দি ণ কর তাহেল আিমও  তামােক পথ িদেয় িদেত পাির। ভীমও   াণাচায েক বলেছন  যন  ব পরম াং 
পূজাং  ব তা ম া িনে তা  িস। ন াজু ে নাহ হং ঘৃণী   াণ ভীম ে সে নাহ ি   ত ির পুঃ ।।৭/১১০/৯২। ‘অজু েনর মত 
আিম অত দয়ালু নই, আপনার কােছ পথ িভ া কের যাব না, আপনােক পরা  করার পরই আিম এেগাব। আিম এখন 
আপনার শ  ভীমেসন’। ভীম এখন  চ   রেগ আেছ। ভীম কায়দা কের   াণাচায  েক এমন কের িদল  য গদা িদেয় 
  াণাচােয র রথেক  ভেঙ চুরমার কের  বিরেয়  গেছ। একটার পর একটা য ু কের কের সাত িক আর ভীম  কৗরব 
 স েদর অিত ম কের চেলেছ।  
 
ভুির বা ও সা ত িকর ল ড়াই, অ জ  ু ন কত  ৃ ক ভ ুির ব া র দ ি ণ হ   ছদ ন 
 সাত িক এবার ভুির বার সামেন িগেয় পেড়েছ। ভুির বা িছল বৃহদাে র পু । বহৃদা ও খুব বড় তপ ী িছেলন। 
ভুির বাও এমিনেত বড়  যা া িছল। এখন ভুির বার সােথ সাত িকর যু     হেয়েছ। সাত িক আবার অজু েনর িশ । 
যু  হেত হেত ভুির বা এক সময় সাত িকেক বােগ  পেয় খুব কের িপিটেয় িদেয়েছ আর সাত িকর রথ  ভেঙ িদেয় এক 
হােত তেলায়ার িনেয় আেরক হােত সাত িকর চুেলর মুিঠটা ধের মািটর মেধ   ঘারােত    কেরেছ। মােন এইভােব ঘুিরেয় 
িনেয় সাত িকর গলাটা এবার কাটেব। তখন  ীক ৃ অজু েনর দিৃ  আকষ  ণ কের বলেছন ব িভয    স নািভ  জ  য়ঃ 
সম ের হন থ। প  বৃ   কব া ং  সৗ ম দি বশ ং গ ত  । । প ির  া  ং গতং ভূ ে মৗ কৃ া কম     র  । 
তবাে বািসন ং শূর ং পালয়া জ  ুন স াত িক   । ।৭/১২৩/৫২-৫৩। ‘অজু ন! ঐ  দেখা,  তামার ব  ুও িশ  সাত িকর িক 
অব া!  য সাত িক যুে  ব   সে রও  জ য়,  সই বৃি  ও অ কবংেশর     সাত িকেক ভুির বা বধ করেত যাে । তুিম 
সাত িকেক এ ুিণ র া কর তা নাহেল সাত িক আর বাঁচেব না’! অজ  ুন ঐটা  দখেতই সে  সে  একটা অধ  চ াকার বাণ 
 মের ভুির বার ডান হাতটা  কেট িদেয়েছ। ভুির বা তখন ডান হােত তেলায়ার িনেয় সাত িকর গলাটা কাটেত যাি ল। 
ডান হাতটা কাটা পড়েতই বা ঁহাত  যটা সাত িকর চুেলর মুিঠ ধরা িছল  সই মুিঠটা  ছেড় িদেয় বলেছ ‘অজু ন! তুিম এিক 
করেল! আিম  তা  তামার সে  যু  করিছলাম না। আমার মনেযাগ অ  িদেক িছল,  সই সময় তুিম আমার হাত িক কের 
 কেট িদেল! িক ং ন ব  িস র াজানং ধ ম প ু ং যু িধি র   । িক ং  ব াে ণ া ময় া সং েখ  হে তা ভুির বা ইিত।। 
৭/১২৪/৫। ধম রাজ যুিধি রেক িগেয় তুিম িক বলেত পারেব  য, ভুির বা একজেনর সােথ যু  করিছল আর আিম তার 
হাত  কেট িদেয়িছ? তুিম  য িনেজেক এত িবরাট  যা া বেল মেন কর, আর তুিম গব  কের বল আিম এই অ   সই অ  
িবশারদ, এখন  তামার ধম টা  কাথায় রাখেব? এই  য যুে র সময় িনয়ম করা হেয়িছল  য অসাবধান, রথহীন, ভয়  পেয় 
আেছ,  ােণর িভ া চাইেছ, িবপেদ আেছ এেদর উপর  হার করেত  নই। এই িনয়মেক তুিম িকভােব উ  ন করেল? 
আিম  তা অসাবধান িছলাম আর আিম অপেরর সােথ যু  করিছলাম।  তামার কােছ এই রকম নীচ কাজ আশা করা যায় 
না। তেব  দখা যায় যারা উ বংেশর  লাক তারা যিদ নীচ  লােকর স  কের তারাও নীচ হেয় যায়। তুিম এই কেৃ র 
সােথ আছ  তা, এর মেন সব নীচ বুি   খলা কের। এর স  কের কের  তামার বুি টাও নীচ হেয়  গেছ। তুিম এখন 
 ি য় ধম   ছেড় এই অধম  করছ। এই কৃ  এত রকেমর িনি ত কম  কেরেছ  য বেল  শষ করা যােব না, আর ঐখান 
 থেকই  তামার মেধ  এই নীচ ভাব েলা এেসেছ’। এইভােব ভুির বা অজু নেক একটার পর একটা গালম  কের যাে । 
যুে  িনয়ম করা হেয়িছল একজন একজেনর সােথ যু  করেব। িনয়ম করা হেয়িছল িঠকই অথচ গতকালই  কৗরবরা ছয় 
মহারথী িমেল অিভম  েক হত া কেরেছ। 
 
 অজু ন তখন ভুির বােক বলেছন ‘মা ষ যখন বৃ  হেয় যায় তখন তার বুি টাও  ভা ঁতা হেয় যায়, তুিম এখন 
বুেড়া তাই  তামার বুি টাও  ভা ঁতা হেয়  গেছ।  ীক ৃ িযিন িকনা সবারই ইি েয়র িনয় া  সই  ীকৃে র ব াপাের তুিম 
িকছুই জােনা না আর আমােকও জােনা না তাই এই রকম িন া করছ। আমার ধম  অধম  িনেয় তুিম  য    করছ, তা 
তুিম একটা কথা  জেন নাও, যারা  ি য় তােদর িনেজর ভাই, িপতা, স ান, স  ী, ব  ুএরা সবাই যুে র সময় সব 
সময় তার আি ত হয়। এেদর র া করার জ   কান ধম  অধম  হয় না’। এই ব াপার  েলা খুব জিটল,  সইজ  বলা 
হয় মহাভারত না পড়েল মানব জীবেনর গিত  কৃিত  বাঝা যায় না।  ভুির বা এর আেগ বলল,  তামরা িনেজরাই যুে র 
সব িনয়ম-কা ন িঠক কের িনেয়ছ আর এখােন সবাই ব ু বা বরাই যু  করেছ অ  িদেক অজু ন বলেছন সাত িক তারঁ 
আি ত কারণ সাত িক একাধাের অজ  ুেনর ব ু ও িশ , অজু ন সাত িকেক  চােখর সামেন মরেত  দেব িক কের! অ  
িদেক এরাই আবার িনয়ম  তরী কের িনেয়েছ  য অসাবধান তােক মারা যােব না। অজু ন বলেছন ‘তুিম িনেজ রেথ বেস 
যু  করিছেল আর সাত িকর রথ  ভেঙ যাওয়ােত  স মািটেত দািঁড়েয় যু  করিছল, আর  সই সময় তুিম িনেজর কায়দা 
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 দখাি েল, এ েলা িক অধম  নয়! আর এই সাত িক এত ণ য ু করেত করেত  ভতের ঢুেকেছ আর  তামােক এত ণ 
 কান যু  করেত হয়িন বেল তুিম পুেরা তরতাজা িছেল, এটােতা অসম য ু হেয়  গল। তুিম আর অত ধেম র কথা  কন 
বলছ গতকালই  তামরা ছ’জেন িমেল একা অিভম  র উপর আ মণ কের অধম  উপােয় তােক বধ কেরছ’। অজ  ুন আরও 
অেনক কথা পর পর বেল  গেছন। অজু েনর সব কথা বলা  শষ হেয় যাওয়ার পর ভুির বা আর একিট কথাও অজু নেক না 
বেল অজ  ুেনর বােণ কাটা ডান হাতটা বাঁ হােত তুেল িনেয় অজ  ুেনর িদেক ছুঁেড় িদেয় অজু নেক চরম অপমান কের পা  িক 
 মের ঐ রণভূিমর উপর উপেবশন কের পর ে র ধ ােন বেস  গল।  ছাটেবলা  থেক কািহনী  েন আমরা মেন কির 
পা বরা যা কেরিছল সব িঠকই কেরিছল। িক  তা নয়, উভয় প ই অেনক  গালমাল কেরেছ। ইিতহাস সব সময় 
জয়ীেদর হেয়ই  লখা হয়। 
 
 অজু ন এই ঘটনায় একটু িবমূঢ় হেয় পেড়েছ। কারণ যু   ছেড় এখন ভুির বা মািটেত বেস পেড়েছ। তখন আবার 
অজু ন নরম  ের বলেছন ‘আপিন আমার িমিছিমিছ িন া করেছন, সাত িক আমার আি ত আিম তােক িক কের মরেত 
িদেত পাির’। ভুির বা  কান কথা বলেছ না  দেখ অজু ন খুব  ভেঙ পেড়েছ। কারণ ভুির বা খুব স ািনত ব ি   িছল। 
অজু ন তখন বলেছন ‘এই  ি য় ধেম  িধ  ,  য ধম   আপনার মত পু ষেক এই  রব ায়  ফেল  দয়’। ভুির বার বাবা 
এত বড় তপ ী,  স িনেজও তপ ী, অজু নেক তাঁর মত  লােকর হাত কাটেত হল! এখােন এক অপেরর পিরিচত, সবাই 
সবাইেক স ান করত,  সখান  থেক পিরি িত এমন হল  য তােদর স ক   এই িত তায়  পৗঁেছ  গেছ। অজু ন বলেছন 
‘জয় থেক বধ করার পণ যিদ আেগ থাকেত না করা থাকত তাহেল িক আিম এই কাজ করেত পারতাম’! 
 
 ইিতমেধ  সাত িক উেঠ দািঁড়েয়েছ। ভুির বা এখন অ  ত াগ কের ধ ােন বেস  গেছ। সাত িক উেঠই  কউ িকছ ু
 বাঝবার আেগই তেলায়ারটা িনেয়  সাজা ভুির বার কােছ িগেয় তার গলাটা  কেট িদেয়েছ। সাত িক ভুির বার গলাটা 
কাটেত যাে   সই সময়  কৗরবেদর সবাই  চিঁচেয় বলেছ এই অব ায় ভুির বােক  মেরা না। সাত িকও কা র  কান কথা 
কােনও িনল না। গলাটা  কেট িদেয় সাত িক বলেছ ‘গতকালই  য  তামরা সবাই িমেল একটা বা া  ছেলেক নশৃংস ভােব 
 মেরিছেল তখন  তামােদর ধম   কাথায় িছল। আমার আেগ থাকেতই পণ করা আেছ যুে  আমােক  য অপমান করেব 
আিম তােক িকছুেতই ছাড়ব না। ভুির বা আমার চুল ধের অপমান কেরিছল, আিম আর এেক ছাড়িছ না’। এই সব বলেত 
বলেতই সাত িক ভুির বার ম ু ুটা  কেট উিড়েয় িদেয়েছ। সাত িক তখন বা ীিক রামায়ণ  থেক উ িৃত িদে  ন হ ব াঃ 
ি য়ঃ ইিত য    বী ি ষ  ব    । পীড়াকর ম িম  াণা ং যৎ  াৎ কত ব েম ব ত ৎ। । ৭/১২৪/৪৯। এর আেগ  ীরামচ  
যখন বািলেক বধ কেরিছল তখন বািল  ীরামচ েক বেলিছল – এটা আপিন িকেসর  ি য় ধম  পালন করেল, আিম  তা 
আপনার সে  যু  করিছলাম না, আপিন লুিকেয় আমােক তীর মারেলন। তখন বা ীিক বলেছন, যিদও বা ীিক রামায়েণ 
এই   াকটা  কাথাও  নই, তখন নািক  ীরামচ  বেলিছেলন ‘বািল! তুিম  য বলছ এটা করেত  নই  সটা করেত  নই, 
িক   জেন রাখ যারা উেদ াগী পু ষ তােদর কােছ শ েক সব রকম ভােব ক   দওয়াটাই ধম  ’। সাত িক যাই বলুক 
পেরর িদেক এই ঘটনা িনেয় অেনক িবতক  ও ঝােমলা হেয়িছল।  
 
জয়  থ বধ 
 সাত িক আর ভীম এখন একেজাট হেয় ভয় র যু  করেছ। আর এিদেক অজু ন আর  ীক ৃ এিগেয় যাে , 
তােঁদর  পছেনও এক এক কের সবাই এিগেয় চেলেছ। যত িদন  শষ হেয় আসেছ আর অজু ন এমন তী  গিতেত বাণ 
চালােত    কেরেছ  য  বাঝাই যাে  না কখন স ান করেছ আর কখন তীর চালাে ।  ীকৃ  অজু নেক বলেছন ‘ হ 
 ি ন ন! সযূ  আর িকছু েণর মেধ ই অ িমত হেয় যােবন। যিদও আমরা এেদর িঘের  ফেল জয় েথর কােছ  পৗঁেছ 
 গিছ িক  জয় থেক এখন ছয়জন মহারথী িঘের  রেখেছ। এতানিন িজ ত  র ে ণ ষ  থা   প ুষষ  ভ। ন শ ক ঃ 
 স ে বা হ  ং ষে া িনব  জম জু  ন। ।  যাগম   িবধ া াি ম স ূয   াবরণ ং  িত। অ ং গ তিম বাব  ং   ত ক ং 
স িস ুর া  । ।৭/১২৭/১৪-১৫। এই ছয়জনেক না হারােত পারেল তুিম িক  জয় েথর কােছ  পৗঁছােত পারেব না। আর 
পর পর ছজন মহারথীেকও তুিম  কান িদন এই অ  সময়র মেধ  হারােত পারেব না, এখন আিম যিদ  কান কায়দা না 
কির তাহেল  তামােকই আর বাচঁান যােব না। তাই এমন িকছ ুএকটা করেত হেব যােত সযূ েদব অ  হেয় যান’। এই বেল 
 ীকৃ  এক অ কােরর সিৃ  কের িদেলন সৃে  তে মা িস কৃে ন গে তাহ ি িম িত ভা র ঃ।  দ ীয় া জ ষুে য াধা ঃ 
পাথ নাশ া র াি দপ। ।৭/১২৭/১৯। এমন একটা মায়া  তরী কের িদেলন সবাই  দখল স ূয   যন অ  হেয়  গল। িদবাকর 
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অ িমত হেয়  গেছ মেন কের এবং অজু ন অি েত  েবশ করেব এই  ভেব  কৗরবরা আন  করেত    করল। এই 
ঘটনােক পরবিত  কােল ঐিতহািসক ও পি তরা নানা ভােব ব াখ া কেরেছন,  সিদন হয়ত  সই সময় পূণ   াস স ূয  হণ 
িছল। তেব  সই রকম  কান  হণ িছল বেল মেন হয় না,  কননা তখনকার িদেন  জ ািতষশা  অেনক উ ত হেয় িগেয়িছল 
আর ভী ,   াণ, ক ৃপাচায   জ ািতষশাে  ভােলাই অিভ  িছেলন এবং তােঁদর জানার কথা  য ঐ সময় সযূ  হণ হেত 
যাে । মূল কথা হল এমন িকছু একটা হল যােত সবার মেন হল সযূ   যন অ িমত হেয়  গেছ। আবার অেনেক ব াখ া 
করেছন  সই সময় এত ধুেলা উড়িছল  য ধুেলার জ  মেন হল সযূ   যন ড ুেব  গেছ। এিদেক জয় থ বাের বাের উঁিক 
 মের  দখেছ সযূ  অ   গেছ িকনা। যখন  দখল সযূ  অে  চেল  গেছ তখন তার সব ভয় চেল  গেছ। সূয  া  হেয়  গেছ 
সবাই এখন আত   থেক ম ু হেয় হাফঁ  ছেড় বাঁচল।  ীক ৃ তখন অজ  ুনেক বলেলন অয়ং কােলা মহা বাে হ া 
বধায়া   র া নঃ। িছ ি  ম ূ ান ম া     সাফল ম া নঃ। ।৭/১২৭/২৩। ‘অজ  ুন, এই উপযু  সময় তুিম এবার 
জয় েথর গলাটা  কেট দাও আর  তামার  িত া পালন কর’।  ীকৃ  অজু নেক  রণ কিরেয় িদেয় বলেলন স  লং 
িস ুপে তঃ  ভ ন তা জ । উৎ সে  পাতয়া দ া  ব ৃ     ভার ত। । অথ  ম  ম ূ ানং প াতিয় ি স 
ভূতেল। তবািপ শতধ া মু  া ফিল িত ন সংশ য়ঃ।।৭/১২৭/৬৪-৬৫। আর তুিম এমন বাণ মার যােত জয় েথর 
  লযু  ম ু ুটা ওর বাবা বৃ  ে র  কােল িগেয় পেড়,  জয় েথর ম ু ুটা যিদ মািটেত পেড় তাহেল  তামার ম ু ুটাই সহ  
টুকেরা হেয় িছ িভ  হেয় যােব’। তখন অজ  ুন একটা িবেশষ বাণেক িদব াে  অিভিষ  কের  সই বাণেক জয় েথর উপর 
চালােতই জয় েথর ম ু ুটােক  কেট িনেয় বাজপাখীর মত উিড়েয় জয় েথর বাবা বৃ     যখােন তপ া করিছেলন 
 সইখােন িঠক তাঁর  কােলর মেধ  িগেয় তীরটা ম ুুসহ পড়ল। বৃ     কােলর মেধ  িক পেড়েছ  দখেত িগেয় ম ু ুটা তুেল 
 দেখন তারঁই  ছেল জয় েথর ম ুু।  দখেতই িতিন ম ু ুটা হাত  থেক  ছেড় িদেতই মািটেত িগেয় পেড়েছ আর সে  সে  
জয় েথর বাবারই ম ুুটা সহ  টুকেরা হেয় উেড়  গল। ম ু ুটা মািটেত পড়েতই  ীক ৃ আবার তারঁ মায়াটা সিরেয় 
িনেয়েছন। সবাই  দখেছ সযূ  এখনও আকােশ  ল ল করেছ। আদেপই সযূ  িছল িকনা আমরা  কউ বলেত পারেবা না। 
এমনও হেত পাের  য  ীকৃ  সিত  সিত  সযূ াে র পরই অজ  ুনেক িদেয় জয় থেক মািরেয় িদেয় সেূয  র আেলা  দিখেয় 
সবাইেক  বাকা বািনেয় িদেয়েছন। এ েলা বলা খুব মুশিকল, কারণ  ীকৃ  যুে  এত রকেমর ছল চাতুির কিরেয়েছন  য 
 কউ ধরেতই পারেতা না।  ীকৃ  িনেজর িদক  থেক এেকবাের পির ার িছেলন, উিন যােক বেল িদেতন  তামােক আিম 
এই সময় মারব তখন ধের িনেত হেব  স মারাই  গেছ। এরপর  ীকৃ  আর  দখেবন না এই কাজ করেত িগেয় িতিন 
ডান িদক িক বা ঁ িদক কেরেছন। এখােন বলেছন তে তা িব িনহেত র াজ   ি স ুর াে জ ি করী িটনা। তে মা  া েদে ব ন 
সং তং ভর তষ  ভ।।৭/১২৭/৭৯।  ীকৃ   য অ কােরর সৃি  কেরিছেলন সূয  েক ঢাকা  দওয়ার জ , জয় েথর মু  ুতার 
বাবার  কােল পড়ার পর সে  সে  িতিন  সই অ কারেক সিরেয় িদেলন, তখন আবার আকােশ সযূ  েক  দখা যাে । 
 সইজ  কা র  কান অিভেযাগ  নই।  
 
 েয  া ধ ন েক ক েণ  র উপেদ শ 
 আকােশ সযূ েক  দখা  যেতই আবার নতুন কের য ু    হেয়  গেছ।  সই সময়  েয াধন আর কেণ  র মেধ  
কথাবাত া চলেছ, কেণ র কােছ  েয াধন   াণাচােয র নােম  চুর িন াবাক  বেল যাে ,   াণাচােয র জ ই আজ আমােদর 
এই  রব া হেয়েছ। কণ   তখন  েয াধনেক বলেছ আচায  ং মা িবগ হ   শ  ােস ৗ যুধ ে ত ি জঃ। য থা বলং 
যেথাৎসাহ ং ত   া জীি বত মা নঃ।।৭/১৩২/১৪। ‘ হ ভাই  েয াধন! তুিম আচােয  র িন া কেরা না, িতিন একজন 
 া ণ আর তাও িতিন িনেজর সব শি  লািগেয় আ াণ আমােদর জেয়র  চ া চািলেয় যাে ন। অজ  ুন যিদ আমােদর 
 স ব ুহ  ভদ কের  েবশ কের থােক এেত আ য  হওয়ার আর িক আেছ, কারণ তার  তা সব িকছুই আেছ, আর তার 
অেনক রকম  মতা আেছ’। কণ   আবার  সই  দবেক িনেয় আসেছ ‘তুিম মেন  রেখা  দবেক কখনই উ  ন করা যায় 
না,  তামার  পছন  থেক  য  দবটা চেল আসেছ  সটা বত মােন তুিম  যমন  যমন  চ া করেত থাকেব  সই  দবও 
 সইভােব পা ােত থাকেব। বত মােনর  েচ ােত যিদ  বশী  জার থােক তাহেলই  পছেনর কম ফলটা পা ােব, তেব িক 
জান  পছেনর কম ফেলর  তাড়টা সব সময়  বশী থােক। এই  য িস ুরাজ জয় থ মারা  গল, তার  ার ই তােক মৃতু র 
িদেক  টেন িনেয়  গেছ। এখন এই মৃতু েক  বশী     না িদেয় বত মান কত ব  কেম   বশী কের মন দাও। যখন লড়াই 
কের মা ষ জীবেন সফল হেত চায় তখন পর ং য ং  ব াতা  ত য়া স া  ং র ণ ািজে র । হতা াকং  পৗ ষং  ব 
 দব ং প া ৎ কে রািত নঃ। স ততং  চ াম ানান াং িনকৃত া িব ে ম ণ চ। ।৭/১৩২/২৩। মা ষ যখন জীবেন সফল 
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হেত চায় তখন  থেম  স  াণপন  চ া কের, দরকার হেল ছল কপট কের, িমেথ  কথা বেল, পরা ম  দখায় সবই কের 
িক  ফল অ  রকম হয়। এই  য আমরা আমােদর শি  অ সাের  াণপন যু  করা সে ও জয় থ িনহত হল এটােতই 
 বাঝা যায়  দব বা  ার   যটা  সটাই শি শালী’। মহাভারেত এখােন কেণ র এই উি েত িক  একমা  সত  বলা যায় 
না। িহ ধম  কখনই একমা   দেবর উপর িনভ রতার কথা বেল না। িহ ধম   সব সময় বলেব, তুিম  তামার  পছেন সােথ 
কের কেম র একটা বড়  বাচকােক বেয় িনেয় চেলছ। যখন িকছু করেল,  সই কেম  র ফল  দওয়ার সময়  পছেনর ঐ 
 বাচকার মেধ  যা আেছ তার িহসাবটা িনেয় ফল  দেব।  যমন আেগর ভােলা কেম র মত িকছ ুভােলা কম  কর তাহেল 
 সই কেম  র ফলটা খুব ভােলা কের   ুিটত কের  দেব। িক  তার িবপরতী কম  যিদ থােক তাহেল এই কেম র ফলটােক 
দািবেয়  দেব। আিম অেনক িদন ধের একটা   ত  তরী কের  রেখিছ, এবার যিদ  সই   েত বীজ, সার জল িদই তখন 
 সই বীজই ফসল হেয় উঠেব। িক    ত যিদ আেগ থাকেত না  তরী করা থােক, তখন যখনই আিম বীজ, সার আর জল 
 দব তখনই পােথ  িনয়ােমর মত আগাছা  েলা সার জল  পেয় গিজেয় উেঠ বীজটােক  শষ কের  দেব। আিম  তা জািননা 
আেগ আেগ আমার িক করা আেছ। মা ষ বেল আেগর জে র কথােতা আমােদর মেন  নই, আেগর জে র কথা থাক এই 
জে ই আিম গতকাল এই সময় িক কেরিছ তাই মেন থােক না। এই জে র আেগ আমােদর কত হাজার হাজার ল  ল  
জ  হেয়েছ, সব জে র যত কম  আেছ সব   ত হেয় থােক, যখনই কম  করেত থােক তখন আেগর কম  েলাও তার 
মেধ  চাড়া িদেত থােক। একজন হয়েতা সামা  একট ু দাষ করল আর তােতই িবরাট ঝােমলার মেধ  পেড় যায়, আবার 
একজন হয়েতা একটু িকছ ুভােলা কেরেছ তােতই  স িবরাট ফল পাে । এ েলােত আ য  হওয়ার িকছুই  নই। ঠা র 
বলেছন – একজন  লাক সারা রাত মদ  খেয়  গেছ,  ভােরর িদেক এক  াশ মদ  খেতই উে  পেড়েছ। সবাই বলেছ 
এতটু  মদ  খেতই এর মত  লাক উে   গল িক কের! একজন তখন বলেছ, না  স সারা রাত মদ  খেয়  গেছ,  সটাই 
জেম আেছ। কণ   বলেছন ‘যখন তুিম যু  করেত এেসেছ তখন তুিম  দবেক ভুেল সব রকম  চ া চািলেয় যাও। এই  চ া 
চািলেয় চািলেয়  যখােন  শষ পয    যটা দাঁড়ােব  সটাই  তামােক  মেন িনেত হেব। জয় েথর মৃতু েক তুিম  বশী     
িদও না। বুি  িদেয় িবচার কের আিম পা বেদর এমন িকছ ু কিৃত  দখিছ না  য যার জ  আমরা পা বেদর উপর জয় 
পােবা না। জয় থ মারা  গেছ িঠক আেছ,   াণাচায   হের  গেছন তাও তুিম  কান িচ া কেরা না, এখন এই ম ুেত  
আমােদর এিগেয়  যেত হেব’। এইসব বেল কণ    েয াধনেক সা না িদেয় আবার যুে র জ    ত হেলন। 
 
ধ ম   ও আধ  া ি ক তার  ে  মূল  েবা ধ 
 মহাভারেতর যুে র  ধ শ  বণ  নার অংেশর মেধ  এখন আমরা রেয়িছ। যুে র বণ  নােত আমােদর খুব িবেশষ আ হ 
 নই। িক  এর মেধ  এমন িকছ ুিকছ ুমূল েবােধর    উেঠ এেসেছ  য েলা আমােদর ভােলা কের অ ধাবন করা দরকার। 
কারণ ধম  ও আধ াি কতার দশ েন এবং আধ াি ক ঐিতে র িবকােশ মূল েবাধ হল একিট আবি ক অ । মূল জীবন-
দশ েনর  েটা  ধান  শকড় ধম  ও মূল েবাধ।  তামার জীবন-দশ ন  যমনিট হেব  তামার ধম  ও মূল েবােধর  শকড়ও িঠক 
 তমনিটই হেব।  যমন আমার কােছ যিদ  ীকৃ  ভগবান হন, আর আমার জীবেনর উে   যিদ হয়  ীকৃে র কােছ 
যাওয়া, তখন আমার ধম েবাধ আর মূল েবাধও  সই রকমই হেব। আবার িযিন  দখেছন সি দান ই সব, িতিনই সব িকছু 
হেয়েছন তারঁ মূল েবাধ অ  রকম হেব। আবার  ত   পাব ত   েদেশর  কান আিদবাসী ভাবেছ তার  ােমর  কান  াচীন 
বৃে র নীেচ  ছা  একটা পাথরেক িনেজর  দবতা বেল মেন কের তােক একট ুমুরগীর মাংস আর মদ িনেবদন করেল 
িতিন  স  হেয় আমােক অেনক িকছ ু থেক র া করেবন। তখন তার কােছ তার মূল েবাধ অ  রকম হেব। আমােদর 
মত সাধারণ মা ষ সব সময় শাে র উ  দাশ  িনক ত  িলেক, িবেশষ কের িঠক িঠক আধ াি ক ভূিমটােক ধারণা করেত 
পািরনা, ধারণা করেলও ধের রাখেত পািরনা। মহাভারেতর মত বই েলা আমােক  দিখেয়  দয় আমরা আমােদর জীবন 
যখন চালাব তখন মূল েবাধ েলা িকভােব কাজ কের। আজেক  য িহ ধম েক আমরা  দখিছ এই িহ ধম  মহাভারেতর 
সমেয়ই  মাটামুিট এই  পটা িনেয় িনেয়িছল। মহাভারেতর পর  থেক ভারেতর আধ াি ক ও ধম ীয় িচ াধারার মেধ  খুব 
 বশী পিরবত ন ল   করা যায় না। যুে র সময়  দখােনা হে  মা ষ যখন ঝগড়া িববাদ কের তখন মা েষর  ভতের যত 
রকেমর িহং ভাব জেম আেছ  স েলা সামেনর িদেক চেল আেস। সাধারণ অব ায় মা ষ যখন ভ  সাজেপাষাক পেড় 
সমােজ ঘুের  বড়ায় তখন তােক  চনা যায় না।  বশীর ভাগ সময় মা ষ তার  ভতরকার রাগ,   াভ, িহংসা,  লােভর মত 
িরপু  িলেক  ভতের  চেপ  রেখ  দয়। িক  মা েষর  ােথ   যখন ঘা পেড় বা অ   কান কারেণ িহং  হেয় ওেঠ তখন 
তার  ভতের যা িকছ ু  চেপ রাখা আেছ, সব  বিরেয় আেস। তখনই মা েষর আসল  পটা  বাঝা যায়।  কান মা েষর 
  পটা যিদ  দখেত হয় তাহেল তােক  চুর  মতা িদেয় িদেত হয়,  মতা িদেয় তােক  কান ভােব   াধাি ত কের 
িদেলই তার আসল   পটা িক  বাঝা যােব। িবে র সম   দেশ যত  স  আেছ তােদর সবারই হােত ব ক  দওয়া 
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থােক, িক  তােদর মূল  িশ ণ  দওয়া হয় ব ক  কন চালােত  নই। ক ারােটর  য   াক  ব  তার বউেয়র সােথ যখন 
ঝগড়া হয় তখন  স যিদ একটা চড় মাের তােতই বউটা হয়েতা মের যােব। িক   স িক কখন চড় মাের বউেক?  কান 
িদন িক আমরা  কাথাও  েনিছ  কান পােলায়ান তার বউেক এক আছাড় িদেয়  মের  ফেলেছ? কখনই  শানা যায় না। 
যখন ক ারােট িশেখ িশেখ বা  ি  কের কের এেদর শি টা বাড়েত থােক তার সােথ সােথ িনেজেক ধের রাখার 
 মতাটাও  বেড় যায়। িক  কাচঁা  লােকর হােত যিদ  মতা চেল যায় আর তার মেধ  যিদ   াধ এেস যায় তখনই  স 
আ াসী হেয় ওেঠ।  মতা আর   াধ এক সােথ যখন থাকেব তখন আিম িক রকম ব বহার করিছ  সটােতই  বাঝা যােব 
আমার মূল েবাধটা িক রকম। মহাভারেতর যুে র বণ নার মেধ   বাঝা যায় কার িক রকম মূল েবাধ। সবারই হােত এখন 
মার ক ধরেণর অ  আর সবাই গরম হেয় আেছ, এখন এেদর আসল  পটা  বিরেয় আসেব। এর আেগ যুিধি র এক 
রকম বলেছন, ভীম এক রকম বলেছন,   ৗপদী এক রকম বলেছন, অজু নও আেরক রকম বলেছ, িক  যত যাই সবাই 
বলুক না  কন এ েলা সবই তােদর মুেখর কথা। িনেজর দশ  ন যখন অপরেক  শানাবার  েযাগ পায়, অপরেক উপেদশ 
 দওয়ার সময় সবাই িবরাট ও াদ। তুলসীদাসও রামচিরতমানেস বলেছ, পরেক উপেদশ  দওয়ােত সবাই  শল। িক  
কােজর সময় িবপরীত আচরণ করেব তা নাহেল কােজর সময় তােক পাওয়াই যােব না। কারণ তার মূল েবাধ  ভতেরই 
 ঢােকিন। মহাভারেতর যুে র বণ  না পড়েল  বাঝা যায় এেদর মূল েবাধটা িক রকম িছল।  
 
কেণ  র  িত ক ৃপা চ া েয  র  দ া ষ ােরা প 
 জয় থ বধ হেয় যাওয়ার পর  েয াধন খুব  জার আঘাত  পেয়েছ।  য জয় থ মৃতু  ভেয় যু   ছেড় িনেজর রাজ  
িস ু  েদেশ িফের যােব বেল িঠক কেরিছল  সই জয় থেক   াণাচায  কথা িদেয়িছেলন িতিন িনেজ জয় থেক র া 
করেবন অথচ তারঁ  চােখর সামেন অজ  ুন জয় থেক বধ কের িদেত স ম হেলন। জয় থ  ধ ু য  েয াধেনর িহতাকা ী 
িছল তাই নয়, অ  িদেক  স  েয াধেনর একমা   বান  ঃশলার  ামী,  েয াধন িকছুেতই জয় েথর মৃতু েক  মেন িনেত 
পারেছ না। কণ    েয াধনেক এইভােব  ভেঙ পড়েত  দেখ সা না িদেয় বলেছন ‘ব !ু তুিম মন খারাপ কের  ভেঙ পেড়া 
না, সে ব ষাে ম ব পাথ ানাং ফা ুে না বলব রঃ। ত া ে মাঘা ং ি বে মা  া িম শ ি ং শ িব িনিম  তা  ।।৭/১৩৮/৮। 
পা বেদর মেধ  অজু নই অিধক শি ধর, আমার কােছ  য শি  অ  আেছ আজেকই আিম  সই অ  অজু েনর উপর 
চািলেয় িদি । ত ি    হে ত মে হষ  ােস  াতর   ম ানদ। তব ব া ভি ব ি  বনং যা ি  ব া 
পুনঃ। ।৭/১৩৮/৯। মানী জেনর স ািনত ও মহাধ   র অজ  ুন  যই মারা পড়েব  সই ম ুেত  এই ভাই েলা হয়  তামার 
বেশ চেল আসেব তা নাহেল আবার জ েল চেল যােব।  সইজ   তামােক অত  ভেঙ পড়েল চলেব না’। এিদেক সবাই 
  াণাচােয র  চ  িন া কের নানা রকেম  টিূ  কের চেলেছ।  সই সময় কপৃাচায , িযিন   াণাচােয র  ালক, খুব  রেগ 
িগেয় বলেছন ব শ ঃ ক ে স কণ    কৗর ব  স মীপত ঃ। ন তু  ত িব ম ঃ কি   দৃ েত ফলেম ব বা ।। 
সম াগ মঃ পা ু ৈতদৃ  ে  ব ে শ া যুি ধ। স ব   িন িজ  ত ািস পা ৈ বঃ স ূতন ন।।৭/১৩৮/১৪-১৫। ‘কণ  ! তুিম যখন 
িনেজর কথা বলেত থাক তখন খুব  বশী  বশী কের বািড়েয় বলেত থাক।  েয  াধেনর কােছ তুিম  তা অেনক আ  াঘা 
করেল িক  কােজর সময়  তামার  কান িব ম বা  কান িব মপূণ   কথার একটাও ফল আজ পয    দখােত পােরািন। 
 যমন এই কেয়ক িদেনর মেধ  তুিম অেনকবার পা পু ু অজু েনর মুেখামুিখ হেয়ছ িক  এখনও পয    তামার  কান সাফল  
 দখেত পাইিন। যখন জ েল গ ব রা  েয াধনেক  বেঁধ িনেয় যাি ল তখন সবার আেগ তুিমই িনেজর  াণ  ছেড় পািলেয় 
িগেয়িছেল। িবরাট রাজার  গাধন হরেণর সময় অজু ন একাই সবাইেক িপিটেয়  শষ কের িদেয়িছল, তখনও তুিম িকছুই 
করেত পােরািন। আর এই যুে  অেনকবার  তামার সােথ অজু েনর যু  হেয়েছ, এখনও পয   তুিম অজু েনর িকছুই করেত 
পারেল না। এরপরও তুিম বেল যা  তুিম একাই অজ  ুনেক উিড়েয়  দেব, এইসব বড় বড় কথা বলা ব  কর’। অব  
এরমেধ  একটা পাথ  ক  আেছ এর আেগর আেগর যুে  কেণ  র হােত শি  অ  িছল না, এখন িক   সই অ  এেস  গেছ। 
এই ধরেণর কািহনীর মেধ  যিদও অেনক  পৗরািনক উপাদােনর িম ণ আেছ, তবুও এটা িঠক  য কেণ  র হােত এখন  য 
শি  অ  আেছ এিট অেমাঘ যার উপর চালােব তােক  শষ না কের কখনই অ  িবফল হেব না, যার  জাের কণ   এখন 
হি তি  করেছ। কণ  ও  তা  কান সাধারণ  যা া িছল না, কণ  ও কপৃাচােয  র কথােত খুব  রেগ িগেয় বলেছ ‘আপিন  যমন 
বলেছ শূর া গজ  ি  সত তং  াবৃষী ব বলাহ কাঃ । ফল া   য় ি  বীজম ু ম ৃতাির ব। ।৭/১৩৮/২৫।  রবীর যারা হন 
তারঁা বৃি কােলর  মেঘর মত গজ ন কের, আর িঠক সময় যিদ বীজ বপন করা হয় তােত তার  য রকম ফল উৎপ  হয়, 
 রবীররাও  সই রকম িঠক সমেয় তােদর ফল  দখােত থােকন’। কপৃাচায   বলেত চাইিছেলন কণ    য গজ ন করেছ এ েলা 
অসমেয়র বীজ বপন করার মত,  য েলা মািটেতই পেচ যায়। কণ   তখন বলেছন যারঁা িঠক িঠক  রবীর তারঁা হেলন 
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বৃি কােলর  মেঘর মত,  সই  মেঘর গজ েন বৃি  হেবই। কণ   বলেছ ‘ হ আচায ! আেরকিট িজিনষ আপিন মেন রাখেবন 
যং ভার ং প ু ে ষা  বাঢ় ুং ম নস া িহ ব ব িত।  দ বম   ব ং ত  সাহ ায াে য়াপ পদ ে ত।।৭/১৩৮/২৭।  রবীররা 
যখন মন  থেক িঠক কের  নয় আিম এই কাজটা করব তখন  দব তােক সাহায  করেবই করেব’। ইংরাজীেতও একটা খুব 
নামকরা কথা আেছ God helps those who help themselves। মা ষ যখন িনেজেক সাহায  কের ভগবান তখন 
তােক সাহায  করেত এিগেয় আেসন। উ  েতও একটা  বাদ আেছ িহ েত মদ  ান মদেত খুদ। 
 
ঈ  ের র ই  া আর শ ূ   ি দে য়  ণ কর া 
 আমরা যিদ িঠক িঠক জগেতর িদেক তাকাই, এতিদন যাবৎ আমার িনেজর জীবেন যা িকছু  দেখিছ, অপেরর 
জীবেন যা িকছু  দেখিছ,  বশীর ভাগ   ে ই আমরা িহসােব  মলােত পািরনা,  কন এমনিটই হল। তেব  যটা  ায়ই  দখা 
যায় যােদর  ভতের সিত কােরর শি  বা  মতা আেছ, তারা যিদ িঠক কের  নয় আিম এটা করব,  সটা ভােলা  হাক ম  
 হাক, হঠাৎ কের  দখা যায়  কৃিত তার যত রকেমর শি র উপাদান আেছ সব শি  িদেয় তােক ধীের ধীের িঘের িনেয় 
 যন তােক সাহায  কের এিগেয় িনেয় চেল যায়। িক  এখােন অজু নও  রবীর আবার কণ  ও  রবীর, অজু ন িঠক কের 
িনেয়েছ কণ  েক আিম বধ করব আবার কণ  ও িঠক কের িনেয়েছ আিম অজু নেক বধ করব।  কৃিত এখন কার িদেক 
সাহােয র হাত বািড়েয়  দেব? এখােন আমােদর সহজ সমাধান করেত বলা হে  না। সহজ সমাধান হল ভগবােনর ই া। 
ভগবােনর ই া  যই বলা হল তার মােন এই সম ার সমাধােনর উ র আমার জানা  নই। ভগবােনর ই া, ইনসানা াহা 
সব িকছুেত লািগেয় িদেয় সহজ সমাধান কের  দওয়া যায়। অজু ন  কন িজতল? ঠা েরর ই া। কণ    কন মারা  গল? 
ঠা েরর ই া। যিদ কণ   িজেত  যত, তাহেল  কন কণ   িজতল? তখনও ঠা েরর ই া। ঠা েরর ই া হল শূ  িদেয়  ণ 
করার মত। পাচঁেক শূ  িদেয়  ণ করেল শূ  হয়, সাতেকও শূ  িদেয়  ণ করেল শূ  হেব তাহেল পাচঁ সমান সাত 
হেয়  গল কারণ  েটাই শূ । যিদ জীবনেক আ িরক ভােব িনেত চাই তাহেল এই িজিনষটােক সব সময় মাথায় রাখেত 
হেব। সহজ সমাধান িদেয়  কান িকছুর সম ােক  মটােনা যায় না। শূ  িদেয়  ণ কের  য  কান  েটা সংখ ােক সমান 
কের  দওয়া যায়। জীবন এই শূ  িদেয়  মলােনা যায় না।  
 
 এই  য কণ   আর অজু েনর যু  এমন একটা জায়গায় চেল  গেছ এবং সিত ই িবধাতা  জনেকই সাহায  করেছন 
িক  একটা জায়গােত একটু ঊিনশ-িবেশর তফােত এতটা পাথ  ক  এেস যায়। এখােন  জেনই জীবনেক বাজীেত লািগেয় 
িদেয়েছ,  জেনর মেধ  একজনেক মরেতই হেব, এইসব   ে   যটাই  হাক  কান   ে ই একটা কথা িদেয় িকছুেতই 
সমাধান করা যােব না। িক   াভািবক অব ায়  দখেত  গেল এটা পির ার  য কণ   অজু নেক একটা  জার লড়াইেয়র মেধ  
 ঠেল িদেয়েছ আর অজু নও কণ  েক কিঠণ লড়াইেয়র মেধ   ঠেল িদেয়েছ। কেণ  র কােছ এত িদব া  আেছ  ক তার সােথ 
লড়েত যােব? অজ  ুেনর কােছও অেনক িদব া  আেছ  ক লড়েত যােব অজু েনর সােথ? এখােন  জেনই িঠক কের  রেখেছ 
হয় িজতব না হয় মরব, যিদ মারাও যাই তাহেল অত সহেজ ছাড়েবা না।  সইজ   কিৃতও  জনেক সাহােয র জ  
এিগেয় এেসছ। এখন  ক মরেব  ক িজতেব  কউ জােন না। কণ   এই কথাই বলেত চাইেছ মা ষ যখন িঠক কের  নয় 
আিম এই কাজটা করব তখন  দব তােক সাহায  করার জ  এিগেয় আেস। এই সাহায  করেত এিগেয় এেস  দব এখন 
আমােক কত দরূ িনেয় যােব  সটা বলা খুব মুশিকল। িক  আমােক িনেয় যােব অেনক দরূ। আমার মেন যিদ  কান 
সিদ া খুব শি শালী হেয় ওেঠ, আমার খুব ইে  হেয়েছ অমরনাথ দশ ন করব িক  অমরনাথ যা া খুব কিঠন যা া। 
িক  খুব সৎ ভাবনা িদেয় শরীর মেনর সব   িত িনলাম  য আিম যাবই, তখন  দখা যােব অমরনাথ যা ার   িতর সব 
িকছু  কাথা িদেয় িনেজ  থেকই হেয়  গল। িক  যখন বলব আিম অেনকিদন  কাথাও ঘুরেত যাইিন, যাই একট ুঅমরনাথ 
ঘুের আিস। তখন িক হেব িকছুই বলা যােব না। কারণ এটা িপকিনক করার মেনাভাব হেয়  গল আর অমরনাথ িপকিনক 
করার জায়গাও নয়। তখন িক হেব বলা খুব মুশিকল।  
 
কণ   আর অ  া মা র িববা দ 
 কণ   বলেছ ‘আিম  য কায   করার স   কেরিছ এই কােজ  দব আমােক সাহায  করেবই, সাত িক আর কৃ  
অজু নেক যতই র া করেত এিগেয় আ ক অজ  ুনেক আিম  শষ করবই’। এইভােব িনেজেদর মেধ  তক  াতিক  চলেছ। 
কৃপাচায  বলেছন ‘কণ   তুিম যতই বল, তুিম িক  অজ  ুনেক হারােত পারেব না’। কণ   তখন বলেছ ‘আপিন পা বেদর 
ব াপাের যা বলেছন সব িঠকই বলেছন, িক  আপিন  দখেত থা ন। আমার কােছ এই  য শি  অ  আেছ এর হাত  থেক 
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অজু ন  কান ভােবই িন ার পােব না। অজ  ুনেক আিম  শষ কেরই ছাড়ব’। কণ  ,  েয াধনরা সবাই িমেল তখনও   াণাচায  েক 
খুবই িব প কের যাে , কারণ   াণাচায  তখন  ধান  সনাপিত। যারাই যুে   হের যায় সবাই  সনাপিতেকই  দাষ  দয়। 
ওখােন অ  ামাও উপি ত িছল। অ  ামা  দখেছ তার বাবা   াণাচায  আর মামা কৃপাচায েক কণ   িন া কেরই যাে ,  স 
আর স  না করেত  পের  রেগ িগেয়  েয াধেনর সামেনই কেণ  র গলা  কেট  দেব বেল কেণ র উপর ঝািঁপেয় পেড়েছ। 
অ  ামা বলেছ য দজু ন ণ া ং থ া   কীত য়ান ং নরাধ  । শূ র ং   ষাৎ   বু ে   ং ভৎ স য়িস মাতুল  । ।৭/১৩৯/৩। 
‘আমার মামা কপৃাচায  অজু েনর  য  শংসা করেছন  সটা  কান ভুল কথা িতিন বলেছন না িক  তুিম একমা    ষবশতঃ 
িহংসায়  েল িগেয় এই ধরেণর আচরণ করছ, এষ  তহ দ  ি শর ঃ ক ায়া  রা িম   ম ে ত।।৭/১৩৯/৯। আিম এ ুিণ 
 তার  দহ  থেক মাথাটা আলাদা কের িদি ’।  েয  াধন ঝািঁপেয় পেড় অ  ামােক আটকােত  গেছ  দেখ কণ   বলেছ 
শূে র াহয়ং স মর াঘী  ম  িত  ি জ াধম ঃ। আসাদয়তু ম ীয  ং ম ু ৈ নং   স ম।।৭/১৩৯/১১। ‘ েয াধন! তুিম 
এই  া েণর অধম অ  ামােক  ছেড় দাও, আমার শি টা  দখুক। অজ  ুেনর সে  যু টা পের  দখা যােব তার আেগ 
আমােক অ  ামার সােথ লড়াই কের ফয়সালা কের িনেত দাও, তারপর আিম যুে  যাব’। মা ষ যতটা  মতা পাওয়ার 
কথা তার  থেক  বশী  মতা যিদ  পেয় যায় তখন  স ঔ ত হেয় যায়। ঔ ত হেয়  গেল  কানটা িঠক আর  কানটা ভুল 
এই ব াপাের আর  কান  শঁ থােক না। এমন পিরি িত হেয়  গেছ  য কাউেকই সামলান যাে  না।  েয াধন ও আর 
কেয়কজন িমেল ব  কে   জনেক ছাড়ােলন। মহাভারত যুে  এ েলা িনত িদেনর সম া িছল। আজকাল ম ােনজেমে টর 
 কাস   েলােত  য  পপার  দওয়া হয় তােত  েয াধন  কন  হের  গল বলেত িগেয় একটাই কারণ  দখান হেয়েছ – 
 কৗরবেদর মেধ  একতা ও সম েয়র অভাব িছল। িস রাজােগাপালাচািরর একটা ব ৃতা আেছ তােত িতিন বলেছন 
‘মহাভারেত কথায় কথায় বেল ‘যেতা ধম  েতা জয়ঃ’ অথচ মহাভারেত সব সময় অধম ই হেয়  গেছ। তাহেল ধম টা িক? 
এখােন ধম টা হল পা বেদর মেধ   য একতা িছল  কৗরবেদর মেধ   সই একতা িছল না’। যার উদাহরণ আমরা এই 
িকছু ণ আেগ  দখলাম। িক  পা বেদর মেধ ও  চুর ঝগড়া িববাদ হত, একটু পেরই আমরা  দখেত পাব। এখােন এই 
ঘটনটা বলা হল এই জ ই  যখােন এত বড় যু  চলেছ,  য যু  এত  লােকর  াণ সংশেয়র মেধ  রেয়েছ  সখােন  ই 
মহারথী বলেছ অজু নেক পের  দখা যােব আেগ আমরা  জেন লড়াই কের আমােদর মেধ কার িববােদর ফয়সালা কের 
িনই। একতার অভাব িহ েদর মেধ  আিদমকাল  থেকই চেল আসেছ।  
 
ঘেটা ৎকেচ র ভয়  র য  ু এব ং ঘ েট া ৎক েচ র উপর কেণ  র শি  অে র  ে য়া গ 
 কণ   আর অ  ামার লড়াইেক  কান রকেম থািমেয় িদেয় আবার সবাই যুে   নেম পেড়েছ। এিদেক পা বরা 
 সিদন ঘেটাৎকচেক একটা িবরাট দায়ী  িদেয় লড়াইেত নািমেয় িদেয়েছ। এই জায়গােত ঘেটাৎকেচর যুে র অেনক 
রকেমর বণ  না  দওয়া হে । ঘেটাৎকচ অেনক রকম মায়া  তরী কের য ু করেছ। কণ   তখন  সই মায়ােক  ছদ কের যু  
কের যাে ।  েয াধেনর পে  অলায়ুধ নােম একজন রা স িছল  য এই রকম মায়া য ু করেত জানত,  েয  াধন এখন 
তােকও যুে  নািমেয় িদেয়েছ। ভীমেসন অলায়ুেধর মেধ  যু  চলেছ, অ  িদেক ঘেটাৎকেচর সােথ  কৗরবেদর ভীষণ য ু 
চলেছ।  সিদনকার যু  এক ভীষানাকার  প ধারণ কেরেছ। য ু চলেত চলেত সে  ও হেয়  গেছ িক   কউই য ু িবরিতর 
 ঘাষণা করেছ না। পা বরা ঘেটাৎকচেক বেল িদল তুিম যু  চািলেয় যাও। যত রাত হেত থাকেছ ঘেটাৎকেচর আ িরক 
শি ও অেনক  বেড়  গেছ। সে  র পর  থেক  েত ক মা েষর মেধ  আ িরক শি টা বাড়েত থােক।  সইজ  সে  র 
পর একমা  কাজ হল জপধ ান করা। আমােদর পর রােত বলা হয় সে   হেয়  গল, জপ-ধ ান কের নাও, তারপর অ  
একট ুযা পােব  খেয় িনেয় চুপচাপ  েয় পড়, নাহেল আ িরক শি   তামােক িঘের  ফলেব। যেদর মেদর  নশা আেছ 
তারা  কউ সকাল  বলা মদ খায়না িক  রাত যত হেত    কের এরা সবাই মদ খাওয়া    কের  দেব, কারণ রাত যত 
হেত থােক ততই তােদর মেধ  আ িরক শি টা জাগেত থােক। সূয াে র পর  থেক আ িরক শি  বাড়েত থােক এটা 
আমােদর খুব পুরেনা মত। সাধুপু ষরা  বশী রাত পয   জাগেবন না, তাড়াতািড়  েয় পড়েবন আর অ কার থাকেতই উেঠ 
পেড় জপ-ধ ােন বেস যােবন। এখােন এখন সযূ াে র পর যু  চলেছ আর ঘেটাৎকেচর উপর পুেরা যুে র দায়ী  িদেয় 
 দওয়া হেয়েছ। যত রাত বাড়েছ ঘেটাৎকেচর শি ও বাড়েত    কেরেছ কারণ  সেতা রা স, তাই তার আ িরক শি টা 
 চ  ভােব  জেগ  গেছ। ঘেটাৎকেচর এই শি র সামেন  কউ দাঁড়ােতই পারেছ না। মেন হি ল আজেকই ঘেটাৎকচ 
 কৗরবেদর একাই  শষ কের  দব।  েয াধন তখন  দৗেড় িগেয় কণ েক বলেছ ‘এ ুিণ  তামার শি  অ  এই ঘেটাৎকেচর 
উপর চািলেয় দাও’। কণ   বলেছ ‘শি  অ  আিম এর উপর চালাব না, কারণ এই অ  অজু েনর জ  রাখা আেছ আর 
অজু েনর উপেরই এটা চালান হেব’।  ীকৃ ও এিদেক কায়দা কের কেণ  র কাছাকািছ  থেক অজু েনর রথটােক অ  িদেক 
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িনেয়  গেছন। কণ    েয াধনেক যখন  বাঝাে   য এই অ  অজু েনর জ   তালা আেছ তখন  েয  াধন বলেছ ‘ঘেটাৎকচ 
যিদ আজেকই আমােদর  শষ কের  দয় তখন আর এই অ   রেখ  তামার আর িক লাভ হেব। তুিম  বঁেচ থাকেলই  তা 
অজু নেক মারেত পারেব, যিদ ঘেটাৎকেচর হােতই মের যাও তাহেল আর অজু নেক মারার  তা  কান  েযাগই পােবনা’। 
ঘেটাৎকচ এমন মায়ার সিৃ  কের িদেয়েছ  য  েয  াধেনর সব  স রা রণভূিম  থেক পািলেয় যাে । এমনিক কণ    য 
মায়া েলা সৃি  করেছ  স েলাও  কান কােজ আসেছ, সব মায়া ন  হেয় যাে । কণ   অেনক ণ খুব িচ া ভাবনা করেলন। 
এখােন স য় ধতৃরা েক খুব   র কের বণ  না করেছন যে সৗ র াজ   িনিহত া ব ষ পূগা   বধায়ােজৗ স ৎকৃতা 
ফা ুন । যাং  ব  াদ াৎ সূতপ ুায় শ ঃ শ ি ং    াং   লাভ া ং িননায়।।৭/১৫৪/৫৩। ‘ হ রাজা! অজ  ুনেক 
বধ করার জ   য অ েক কণ   এতিদন খুব সামেল  রেখিছল,  য অ েক লাভ করার জ  কণ   তার কবচ আর   ল দান 
কের িদেয়িছল, এই ম ুেত  তার সব িকছু মেন পড়েত লাগল’। িক  এখন আর  কান উপায়  নই। এইটাই ভগবােনর 
মায়া। আিম িঠক কেরিছ এই কাজটা করব, িক  ভগবােনর ইে  নয়  য আিম এই কাজটা কির। তখন িতিন এমন একটা 
পিরি িত  তরী কের  দন তােত আমার সামথ   থাকা সে ও ঐ কাজটা আর িকছুেতই করেত স ম হওয়া যায় না। 
 
 কণ   যখন শি  অ টােক বার কেরেছ তখন িতনেট  লাকই তট  হেয়  গেছ। অ টা  দেখ মেন হে  তা ং  ব 
শি ং  লিলহ ান াং  দী  াং পাৈশযু  াম কে ব িজ া  । মৃে ত াঃ  সা রং  িলতা িম ে বা া ং  বকত নঃ 
 ািহণ া সায়।।৭/১৫৪/৫৪। জগেতর সব িকছুেক  লহন কের  নবার জ ই  যন  বিরেয় এেসেছ, যমরােজর িজ ার 
মত সব িকছ ু  চেট িনেত উদ ত। মৃতু র িজ া যােক একবার ছঁুেয়  নয়  স  শষ হেয়  গল। একিদেক বলা হে   যন 
যমরােজর িজ া আবার বলেছ এ  যন সা াৎ মৃতু র িনেজর মন,  ল  উ ার মত দীপ মান।  শষ পয   কণ   শি  অ েক 
ম পূতঃ কের চািলেয় িদেয়েছ। ঘেটাৎকেচর উপর চািলেয় িদেতই বুেঝ  গেছ  য এই অ   থেক আমার িন ার  নই। তখন 
ঘেটাৎকচ িনেজর শরীরেক বড় করেত থাকল, বাড়েত বাড়েত িবশাল শরীর হেয়  গেছ। বলেছ শি  অ  ঘেটাৎকেচর 
উপর আঘাত হেতই তার  সই িবশাল শরীর মািটেত পেড়  গল আর তার ঐ িবশাল শরীেরর চােপই  কৗরবেদর িবশাল 
 স  বািহনী মারা পেড়  গল। এখােন আবার  পৗরািনক উপাদান এেস  গেছ। মূল কথা হল কেণ  র এতিদেনর অজু েনর 
জ  রি ত অ  তার হাত  থেক  বিরেয়  গল। এর মলূ তাৎপয টা িক  বাঝা যায় না। তেব এই ধরেণর কািহনী পড়েল 
মেন হয় আমরা  কউই  াধীন নই,  কাথায়  কান এক অদ ৃ শি  আমােদর  কউ  যন কেলর দিড়র মত নািচেয় যাে , 
আমােদর কখন এিদেক িনেয় যাে  কখন  সিদেক িনেয় যাে , ইে  করেলও িকছু করেত পািরনা। কেণ  র হােত এত বড় 
শি  থাকেতও তার হাত  থেক  সটােক বার কিরেয় িদেলন।  
 
ঘেটা ৎকেচ র ম ৃ ত ু  েত  ী ক ৃ ে র  ি র ক ারেণ র ব াখ া 
 ঘেটাৎকচ মারা  যেতই এক িদেক  দখা যাে  যুিধি র ভীম খুব কা াকািট করেছন আর অ  িদেক  ীক ৃ খুব 
আন  করেছন, িতিন  যন খুব খুশী।  ধ ুতাই নয় স িব নদ  ম হানাদমভীষু   সং িনয়ম  চ। ননত  হ ষ সংবীে ত া 
বাে তা ূত ইব  ম ঃ।।৭/১৫৫/৩। আনে  পিরপূণ   হেয় িসংহনাদ করেত থাকেলন আর অ র ুেক সংযিমত কের বায় ু
স ািলত বৃে র  ায় িতিন নতৃ  করেত লাগেলন। পা বেদর এই  ঃখজনক পিরি িতর মেধ   ীকৃে র খুশীর  মজাজ 
 দেখ অজ  ুেনর খুব খারাপ লাগেছ, অজু ন বলেছন অিত হে ষ াহয়ম াে ন তব াদ  মধুসূ দ ন ।  শাক াে ন ত ু স ং াে  
 হড়   বে ধন  ব।।৭/১৫৫/৬। এিক বা েদব! আমােদর এত বড় একজন  যা া মারা  গল, আর ঘেটাৎকচ হল 
ভীমেসেনর পু  আর আপিন তার মৃতু েত আন  করেছন’!  ীকৃ  বলেছন ‘ দেখা অজু ন! এইটাই সিত কােরর িবরাট 
আন  করার সময়। এই ঘটনােত আনে র  েটা কারণ আেছ।  থম কারণ কেণ  র হাত  থেক শি  অ  ঘেটাৎকেচর 
উপর িদেয়  বিরেয়  গল এেত  তামার  াণ র া হেয়  গল, এই অ  কেণ  র হােত যিদ থাকত তাহেল  তামার  াণ  কান 
ভােবই র া হত না। আর ি তীয় কথা  জেন রাখ য দা  ভিৃ ত কণ  ায় শি দ  া মহ া না বাসে বন মহা বাে হ া  া া 
যাে সৗ ঘেটাৎকচ  ।।   লাভ াং িননা য়া থ িদে ব ন কবে চন চ ত া ং  াপ াম ত বৃষ ঃ স তত ং  াং হত ং 
র েণ। ।৭/১৫৫/২১-২২। কেণ  র শরীেরর যিদ কবচ আর   ল এই  েটাও যিদ থাকত তাহেল আিম আর তুিম িমিলেয়ও 
কেণ র সােথ যুে  িজতেত পারতাম না। শি  অ  চেল যাওয়ার পরও কেণ  র এখনও যা  মতা আেছ তােত তুিম ছাড়া 
কণ  েক  কউ িকছু করেত পারেব না। তার কারণ এমিনই কেণ  র মেধ  যা  মতা ও শি  আেছ তার উপর   ণ ঃ 
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সত ব াদী চ তপ ী ি নয়ত তঃ। ির পুষ িপ দয়াবা ং  ত াৎ কে ণ  া বৃষঃ  ৃতঃ। ।৭/১৫৫/২৪।  স  া ণেদর  সবা 
কের, সত বাদী, তপ া কের, সব  দা  ত পালন কের আর শ র উপেরও  স দয়া কের। এই কারেণ সবাই তােক বৃষ 
বেল। যার এত  ণ আেছ তােক  কউ হারােত পারেব না’। মা েষর শি   ই রকেমর, আ িরক শি  আর  দবী শি । 
আ িরক শি  িনেজর  াণশি র উপর আধািরত,  সটাও িবরাট শি  এেত  কান সে হই  নই িক  এই আ িরক শি ও 
 দবী শি র সামেন দেম যায়। যিদ কা র মেধ  িবরাট আ িরক শি  থােক আর  সই শি েক যিদ  দবী শি র সােথ 
িমিলেয়  দয় তখন তােক পরা  করা অস ব হেয় দাড়ঁােব। অজু েনর মেধ ও িবরাট আ িরক শি  িবরাজমান, তার সে  
 স িদব   েণরও অ শীলন কের যাে । িক রকম  দবী  েণর অ শীলন করেছ? অজ  ুন সৎ, িমথ া কথা বেল না, তপ া 
কের যাে । এখন সাংঘািতক আ িরক শি   যটা আেছ তার সে   দবী  ণ েলা এেস িমেশ  গেছ। িজিলিপেক কড়কেড় 
ভাজার পর িচিনর রেস  ফেল  দওয়া হয়, অজু েনর শি টা এই িজিলিপর মত। আমােদর মেধ   ধ ুিজিলিপর মশলা, না 
ভাজা হেয়েছ, না রেস  চাবােনা হেয়েছ। যােদর আ িরক শি  তােদর  ধ ু  তেল ভাজাই হেয়েছ, রেস  চাবান হয়িন। 
অজু েনর  েটাই হেয়েছ, ভাজা  যমন হেয়েছ  তমিন রেসও  চাবান হেয়েছ। আমােদর মেধ   কানটাই  নই।  
 

 ীকৃ  বলেছ ‘অজু ন!  তামােক আেরকটা  ভতেরর কথা বিল। এই ঘেটাৎকচ হল রা স বংেশর, আমার জ ই 
হেয়েছ ধম  সং াপেনর জ । জরাস , িশ পাল আর একলব  এই িতনজন যিদ এক সে  দাঁিড়েয়  যত তাহেল জগেতর 
িবরাট িবনাশ হেয়  যত। এরা সবাই আ িরক ভাবাপ , এেদর মেধ   দবী ভাবটা খুবই কম। স ূতপুে া 
জর াস ে িদর াে জা িন ষাদজঃ।  ে যা ধনং স ম াি ত  তে পয়ুঃ পৃি থব ীিম ম া  । ।৭/১৫৫/৩৭। কণ  , জরাস , িশ পাল 
আর একলব  এই চারেজান যিদ একি ত হেয়  েয  াধেনর পােশ দাড়ঁাত তাহেল  েয াধনেক হারান খুব কিঠন হেয়  যত। 
এই চারেজানেক আ য় কের  েয াধন সম  পৃিথবীটােক স   করত।  সইজ  আেগ থাকেতই আিম এক এক কের 
িতনজনেক মািরেয় িদেয়িছ। িহিড় , বক ও িকরিমর এরা এই যুেগর সব  থেক নামকরা অ র। এরা সবাই য  
িব ংিসকারী অ র,  া ণেদর এরা শ । আিমই নানা কায়দা কের এেদর সব কটােক মািরেয় িদেয়িছ। এেদরই র  
ঘেটাৎকেচর মেধ   বািহত হে । িক  এই ঘেটাৎকচ আমােদর দেলর মেধ  ঢুেক িগেয়িছল বেল এেক মারা খুব মুশিকল 
িছল। আেগর িতনেট রা সেক কায়দা কের ভীমেক িদেয় মািরেয়িছ আর আজ কণ  েক িদেয় ঘেটাৎকচেক বধ কিরেয় 
িদলাম। এখন আিম িনি  , অেনক শাি  পাি ।  য কিট আ িরক শি  স   িছল আর যােদর  থেক  তামার িবপদ 
হেত পাের তােদর সব কিটেকই  শষ কের  দওয়া হেয়েছ, এখন  ধ ু থেক  গেছ কণ । ঘেটাৎকচ ভীেমর পু  হেলও তার 
মা িছল রা সী, তাই ঘেটাৎকেচর মেধ  আ রিক শি র  ভাব  বশী িছল। রা সী শি   যিদেকই থা ক,  তামােদর 
িদেকই থা ক বা অপেরর িদেকই থা ক, রা সী শি   য  কান সময় জগেতর  চুর  িত কের িদেত পাের।  সইজ  
আিম কায়দা কের এেক মািরেয় িদেয়িছ’। এরপর  ীকৃ   যটা বলেছন মহাভারেত এই  থম  ীকৃে র জ   নওয়ার 
কারণ আর  ীকৃ   য িনেজর অবতার েক  ীকার কেরেছন  সটা িতিন িনেজর মুেখ বলেছন  য িহ ধম    লা াে র া 
বধ াে  মম পা ব। ধম স ং াপনা থ ং ি হ  িতৈ ষা মম াব য় া।।৭/১৫৫/৫৯। ‘ দেখা অজ  ুন! এই জগেত ধম  
সং াপেনর জ ই আমার আগমন, যারাই ধেম র িবেরািধতা কের তারাই আমার বধ । আর আিম  কাথায়  কাথায়  খ 
পূব  ক বাস কির  তামােক বলিছ    সত ং দম ঃ  শ ৗচং ধ েম া  ী ঃ  ীধ  ৃিতঃ  ম া। য  ত  র েম িনত ম হ ং 
সে ত ন  ত শ ে প।।৭/১৫৫/৬০।  যখােন  বদ পাঠ ও অধ য়ণ হয়,  য সত  কথা বেল আিম তার মেধ  বাস কির, যার 
মেধ  ইি য় িনয় ণ আেছ, যার  শৗচ আেছ,  যখােন ধম  অবি ত থােক, ল া,  ী, ধিৃত আর  মার ভাব  যখােন থােক 
 সখােনই আিম বাস কির’। এখােন ল া বলেত  ীেক  বাঝাে , মােন চ ুল া, আজকালকার  মেয়রা  যমন অশালীন 
 পাষাক পেড় ঘুের  বড়ায়, মােন তােদর  ীটা চেল  গেছ,  ছেলরাও ঔ ত হেয়  গেছ, কার সামেন িকভােব কথা বলেত 
হয়, িক আচরণ করেত হেয় সব হািরেয়  গেছ। পুেরা সমাজ  য আ রিক ভাবাপ  হেয় যাে  এ েলা তার ল ণ। তারপর 
বলেছন  ী, বলা হয়  ী,  ী আর ধিৃত এই িতনেট একসােথ চেল।  ী স   মােন  যখােন  দখেলই মেন হয় এখােন  যন 
ল ী িবরািজতা, সে   হেল আেলা  ালােনা হল, ধপূ দীপ  দওয়া হল, ঘরেদার খুব িফটফাট এ েলা হল  ীর ল ণ।  ী 
মােনই ল ী, ল ী  কাথায় থােকন? আেলা বাতাস আেছ, ধপূ দীপ িনয়িমত  দওয়া হে , ঘরেদার খুব পির ার, হয়েতা 
দাির  আেছ িক  দাির তার মেধ ও একটা  ীর ভাব আেছ। যার মেধ  ধিৃত আেছ  সখােন  ীকৃ  বাস কেরন, ধিৃত হল 
 লেগ থাকার  মতা। আর  শেষ বলেছন যার মেধ   মার ভাব আেছ আিম তার মেধ  বাস কির।  ীকৃ  বলেছন আিম 
এই জায়গা েলােত বাস কির। জরাস ািদ যােদর নাম করা হল এেদর মেধ  এই  ণ েলা  নই, এেদর মেধ  ঈ র বাস 
কেরন না, তাই এেদরেক  শষ কের  দওয়া হেয়েছ। 
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পূে ব  ই অজ  ু েন র  িত ক েণ  র শ ি  অে র  েয় াগ না করা র ক ারণ 

 ধতৃরা  তখন স য়েক িজে স করেছন একবীর বেধ  মাঘা শ ি ঃ সূতা ে জ যদ া। ক াৎ সব া   
সম ুৎসৃজ  স তাং প াে থ  ন ম ু বা  ।।৭/১৫৬/১। ‘আ া স য়, এই  য কণ   ঘেটাৎকেচর উপর শি  অ   েয়াগ 
করল, িক  এরা আেগ আেগও  তা কেণ  র সােথ অজ  ুেনর লড়াই হেয়েছ। জয় থেক বধ করার সময়ই  তা কণ   অজু েনর 
মুেখামুিখ হেয়িছল িক  তুিম বলছ অজ  ুন কণ  েক খুব িপিটেয় িদেয়িছল।  থম সা ােতই কণ    কন অজু েনর উপর এই 
শি  অ েক চািলেয়  দয়িন’? স য় তখন বলেছ ‘এর আেগ যখনই কণ   অজ  ুেনর মুেখামুিখ হত তখনই কণ   িঠক কের 
িনত আজেকই এই শি টা অজু েনর উপর চািলেয়  দব িক   ীকৃ  অজু েনর সারিথ হওয়ােত  থেম  ীকৃ েক  দেখই 
কণ  েক একটা  মাদ এেস  ছেয়  ফলত। এই  মােদর জ  আিম অজু েনর উপর এই শি টা চালাব এই ই া শি টা 
কেণ র মন  থেক চেল  যত। অ  িদেক  ীকৃ ও কায়দা কের অজ  ুেনর রথটােক িকছুেতই কেণ  র মুেখামুিখ িনেয়  যেতন 
না। সব সময়ই এিড়েয় এিড়েয়  যেতন আর অ  িকছু েণর জ  যিদও বা মুেখামুিখ হেতন িক  কেণ র মেধ   কমন 
একটা িব ৃিত চেল আসত।  সইজ  সব সময় অ া  বড় বড় মহারথীেদর কায়দা কের কেণ  র িব ে  লড়াই করেত 
 ঠেল িদেতন যােত  কান রকেম কেণ  র এই শি  অ টা  বিরেয় যায়’। 
 
  া ণ া চ া েয  র অ  ত া গ  
 এিদেক  েয াধন   াণাচায েক এেত গালাগািল িদেয়েছ  য   াণাচায   রেগেমেগ  িত া কের বসেলন িঠক আেছ 
কাল  থেকই আিম পা বেদর সব  স  পির ার করেত    কের  দব। পেরর িদন   াণাচায   িঠক  সই ভােবই যু  
করেত  নেম  গেলন। এমন  ধ  ষ   যু  করেত    কের িদেলন  য পা েবর  কান  স  তাঁর সামেন দাড়ঁােতই পারেছ না। 
 ীকৃ  সব  দেখ বলেলন ‘  াণাচায েক বধ না করেল আজেকই য ু  শষ।  যভােবই  হাক   াণাচায েক বধ করেত হেব। 
আর তােক বধ করবার একটাই উপায়।   াণাচােয র অ  ামার উপর  চ   ব লতা আেছ, উিন যা িকছু কেরেছন সবই 
িনেজর পুে র জ ই কেরেছন। অ  াি  হে ত  নষ যুে ধ াি দিত ম িতম  ম। ত ং হতং স ংযুে গ ক ি দৈ  শ ংসতু 
মানবঃ।।৭/১৬৩/১২। এখন যিদ  কান ভােব রা  কের  দওয়া যায়  য অ  ামা হত হেয়েছ   াণাচায   সই খবর  পেয় 
 গেল উিন আর য ু করেবন না’। ভীমেসনেকও এই ব াপারটা জানান হল। ভীমেসন সব  েন িনেয় তাড়াতািড় িগেয় 
একটা হািতর মাথায় গদা  মের হািতটােক  মের িদেয়েছ। হািতটার আবার নাম িছল অ  ামা। অ  ামা নােমর হািতেক 
 মের িদেয় ভীমেসন একটু লি ত ভােব   াণাচায েক িগেয় খুব   র কের বলেছন ভীম েস ন  স ীড়মুে পত  
  াণ মাহেব। অ  াম া হত ইিত শ ম ুৈ  কার হ। ।৭/১৬৩/১৪। ভীমেসন   াণাচােয র কােছ িগেয় খুব  জাের 
 জাের বলেছ িক  বলেত ল াও পাে , িনেজর    িকনা তাই অ  ামা মারা  গেছ এই িমথ া কথা বলেতও ল া 
হে ।   াণাচায    নেলন,  েন অ  ত    েলা তার িশিথল হেয়  গেলও িক  মেন  ােণ পুেরাপুির িব াসও করেত 
পারেছন না। ইিতমেধ  ধ ৃ   ও এেস   াণাচােয র সে  লড়াই করেত    কেরেছ। আর ঐ সময় অেনক িদব  ঋিষ, 
মহিষ  রা এেস   াণাচায েক বলেছন ‘  াণ, তুিম  া ণ হেয় এসব িক    কেরছ,  তামার অ িবদ া আেছ  সটা না হয় 
িঠক আেছ, িক   সই অ িবদ ার সাহােয   া ণ হেয় এত  লােকর  াণ সংহার কের চেলছ এেত  া ণ হেয়  তামার 
ল া করেছ না! তুিম  া ণ বংেশ জাত,  তামার ধমনীেত  া েণর র   বািহত। অেনক হেয়েছ এই ধরেণর  ুর কম  
এবার ব  কর। সম  অ  ত াগ কের এবার তুিম  তামার সনাতন মােগ  অবি ত হও।  া ণ হেয় তুিম একটার পর 
একটা পাপকম  কের চেলছ।   াে  ণ  য়া দ া অন   া নরা যুিধ। যে দত দী দৃশ ং িব  কৃত ং কম   ন স াধু 
তৎ।।৭/১৬৪/৩০। যারা  তামার সমােন সমােন িছল না তােদর উপর তুিম   া  চািলেয়ছ,  তামারই িশে র স ানেক 
তুিম অ ায় ভােব বধ কেরছ’। ঋিষেদর এই ধরেণর কথা  শানার পর   াণাচােয  শি টা আরও দেম  গল। একিদেক 
ভীমেসন এেস অ  ামার মৃতু  সংবাদ িদেয়েছ অ  িদেক ঋিষরা এেস তােঁক যু  করেত িনেষধ করেছন। িক  তাও িতিন 
যু   থেক পুেরাপুির িনব ৃ হেত পারেছন না, এখনও িতিন লড়াই কের যাে ন। তখন  ীকৃ  যুিধি রেক বলেছন ‘ হ 
 জ   পা ব! আপিন   াণাচায েক িগেয় অ  ামার হত হওয়ার খবর না িদেল উিন িঠক িব াস করেত পারেবন না। 
আপনােক আরও বিল, আর অ   িদবসও যিদ   াণাচায  এইভােব যু  কেরন তাহেল আমােদর কািহনী আজেকই  শষ, 
আমােদর কাউেকই বাঁচান যােব না’।  ীকৃ  বলেছন স ভবাং  াতু  না   াণ াং সত া   া েয়াহনৃত ং ভে বৎ । অনৃ তং 
জীিবত াে থ  বদ   ন  ৃ  েত হনৃৈতঃ।। ৭/১৬৪/৩৮। এই সং তৃ   াকটা একটু কিঠন। আমরা এর আেগও 
আেলাচনা কেরিছ  কান  কান পিরি িতেত িমথ া কথা বলা যায়, ম  ৃিতেতও এই ব াপাের খুব পির ার কের বলা হেয়েছ 
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আর এখােন  ীক ৃও বলেছন অ ন ৃতং জী বত া থ  ং, িনেজর জীবন বা ঁচানর সময় যিদ িমথ া কথা বলা হয় তাহেল ঐ িমথ া 
কথা বলার জ  তার পাপ লােগ না। এ েলা খুব িবতেক র িবষয়। অ  জায়গায় বলা হয়, না তারও পাপ লােগ। তেব 
পের অ  পূণ কম  িদেয় এই পাপটা কািটেয়  দওয়া যায়। আমােদর কম বােদর একটা খুব    পূণ   িস া  হল, আিম  য 
কম ই কিরনা  কন তার একটা ফল হেবই। তাই যখন আিম একটা িমথ া কথা বললাম তার একটা পাপ আমার লাগেব। 
িক  িমেথ  কথা বলােত আমার  য জীবনটা  বঁেচ  গল তারপর আিম  বেঁচ  থেক অেনক পূণ কম  কের ঐ পাপটােক 
কািটেয় িদেত পাির। িক  ভগবান এখােন পির ার বেল িদে ন অ ন ৃতং জী িব ত াথ  ং, জীবন বা ঁচানর জ  যিদ আিম 
িমেথ  কথা বিল তাহেল ঐ িমথ া কথা বলার জ   য পাপ হেব  সই পাপ আমােক  শ  করেব না।  
 
  ীকৃ   য়ং ভগবান বেল িদেলও যুিধি র এই িমথ া কথা বলেত সাহস পাে ন না। মহাভারত এখােন একটা 
খুব কড়া কথা বলেছ। যুিধি র   াণাচােয র িদেক এেগােত    কেরেছন, এখন িতিন একিদেক অসত  ভাষণ করেত 
যাে  এই ভেয় শি ত হেয় আেছন, কারণ   ৗপদীর িবেয়র সময় িতিন বেলিছেলন আমার মুখ িদেয় কখন অসত  ভাষণ 
 বেরায়িন, অ  িদেক মহাভারত বলেছ যুিধি েরর মেন খুব আসি  িছল িকভােব রাজ টা  ফরত পাওয়া যােব। সব িকছু 
িমিলেয় যুিধি র বলেছন, এখােন   াকিট এই রকম – অ  ামা হত ইিত শ  ম ুৈ  কার হ। অ ব  ম বী  া জ    
হতঃ   র ইত ুত।।৭/১৬৪/৪৫। অ  ামা মারা  গেছ তেব মা ষ না হািত এটা পির ার নয়। যুিধি েরর মুখ  থেক 
 যই ‘মা ষ’ এই কথা  বিরেয়েছ তত েণ  ীক ৃ আর অ া রা এমন  জার শ  িণ কের িদেলন পের যুিধি র  য 
  র বলেলন  সটা আর  শানাই  গল না। এখােন মহাভারত আবার  যাগ কের বলেছ ত  পূ ব ং র থঃ 
প ৃা  তুর লমুি  তনঃ। বভূৈবব   তে নাে   ত  বাহ  ৃশ   ম হী  ।।৭/১৬৪/৪৬। এতিদন যুিধি েরর রেথর চাকা 
জিম  থেক চার আঙ ুল উপর িদেয় চলত, আর রেথর  ঘাড়াও মািটর চার আঙুল উপর িদেয়  যত িক   সই িদন  থেক 
তারঁ রেথর চাকা মািটেত চলেত    হেয়  গল  ঘাড়া েলাও মািট  শ  কের চলেত থাকল।  
 
সত  ভা ষ ণ ও িম থ া ভাষ েণ র  ে র িবে  ষ ণ 

এই  য বলা হল যুিধি েরর রেথর চাকা মািট  থেক চার আঙুল উপর িদেয়  যত, এটা িক আেদৗ কখন স বপর। 
যারা পদাথ   িব ান িনেয় পড়ােশানা করেছ তারা বলেব চাকার ঘষ  ণ যিদ নাই হয় তাহেল চাকা ঘুরেব িক কের, মািট  সই 
ঘষ  ণটা চাকােক িদে , তাহেল চাকা যিদ মািটেত না থােক তাহেল চাকা ঘুরেব িক কের!  পৗরািনক কািহনীেত এই    
করা চেল না, কারণ  পৗরািনক কািহনী একটা সত েক  বাঝােনার জ  এমন অেনক িকছুেক িনেয় আেস,  য েলা 
আমােদর কােছ অবা ব বা অবা র মেন হেত পাের। এখােন িক  বাঝান হে ? যুিধি র িছেলন সত বাদী, িতিনও যখন 
িমেথ  কথা বেলেছন তখন  য  কান কারেণই  হাক তারঁ ধেম র রথ  সটাও নীচ ুহেয়  গল। এখােনও িমথ া কথা বলার পর 
িবপরীত  িতি য়া এেস যাে ।  থেম বলা হল িনেজর  াণ র ার জ  যিদ িমেথ  কথা বলা হয় তাহেল  সই িমেথ  
কথা বলার জ   য পাপ হেব  সই পাপ  তামােক  শ  করেব না। এই কথা  ক বলেছন?  য়ং ভগবান বলেছন আর 
ভগবান িনেজ যুিধি রেক িমেথ  কথা বলেত আেদশ করেছন।  বচাির যুিধি র  সই িমেথ  কথাটাই বলেলন। তারপেরই িক 
হল? যুিধি েরর রেথর চাকা মািটেত  নেম চলেত    করল। এরপর আমরা ধেম র িক ব াখ া করব? যুিধি র িঠক না ভুল 
কেরেছন? এইটাই মহাভারেতর  সৗ য , মহাভারত কখনই িবচারেকর ভূিমকায় িগেয় বেল  দেব না এটা িঠক এটা ভুল। 
উপিনষদ পির ার বেল িদে  সত ং ব দ ধ ম ং চ র, সত  কথা বলেব ধেম  আচরণ করেব। মহাভারত এর  কানটাই বলেছ 
না, মহাভারত বলেছ অেনেকর বা িনেজর  াণ র ার জ  যিদ িমেথ  কথা বলেত হয় িমেথ  কথাই বল। এই কথা বলার 
পেরই  দিখেয় িদল এত িদন যুিধি েরর রেথর চাকা মািট  থেক চার আঙুল উপর িদেয় চলত, িমেথ  কথা বলেতই তারঁ 
রথ মািট িদেয় চলেত    কের িদল। উপিনষেদর কথােকও অ া  করা হল না,  দিখেয় িদল ধেম র আচরণ না করেল 
 তামার পতন হেব অ  িদেক বা ব জীবন চালােত  গেল  তামােক িক করেত হেব  সটােকও  দিখেয় িদল। এইজ ই 
মহাভারত হল পূণ  া  শা ,  সইজ ই আমােদর সবাইেক জীবেন অ ত একবার পুেরা মহাভারত পড়া উিচৎ, মহাভারত না 
পড়েল পূণ  া  শা  কােক বেল আর আমােদর জীবনদশ ন িকভােব চেল িঠক িঠক  বাঝা যায় না। মহাভারেতর এই অংশটা 
খুবই    পূণ  , এখােন মহাভারত  য রকম বণ না কেরেছ আমােদর বা ব জীবন আসেল এইভােবই চেল।  কান স  াসী 
যিদ বেল আমােক িদেন দশিট িমেথ  কথা বলেত হয়, এখন  দখেত হেব িতিন িমেথ  কথা  কন বলেছন, স  াসীেক যিদ 
িমেথ  কথা বলেত হয়  সটা িতিন কখনই িনেজর  ােথ  র জ  বলেছন না, অপেরর ম েলর জ ই তােঁক বলেত হে । 
িক  অপেরর ম েলর জ  িমেথ  কথা বলেলও এই িমেথ র পাপটা তার লাগেছ িক  এর জ   য ভােলাটা করেছন তার 
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পূণ টাও আসেছ। জীবন এইভােবই চেল। এখােন পাপ-পূেণ র কাটাকািট হেব না।  ীমা বলেছন  যখােন ফাল লাগার কথা 
 সখােন ছুচঁ ফুটেব। পাপ  যটা হেব  সটা আমােক  ভাগ করেতই হেব পূণ  িদেয়  সটােক কাটান যােব না। এ েলােক 
যুি তে া িদেয়  বাঝা যায় না। এখন যিদ  কউ বেল কম ফল বেল আেদৗ িক িকছু আেছ, পুনজ  , মুি  এ েলা আপিন 
যুি  িদেয়  বাঝােত পারেবন? আচায   শ র তাই বলেছন আমােদর যত আধ াি ক ত  আেছ এর িকছুই মা ষ যুি তে া 
িদেয় বুঝেত পারেব না। িক  শা  বেলেছ বেল আমােদর  মেন িনেত হয়। পুনজ ে র কথা, ধেম র কথা, কম ফেলর কথা, 
মুি র কথা এ েলা শাে  বেলেছ বেল আমােদর মানেত হয়। আচায   শ েরর মত মহাপু ষ তারঁ ভা ািদেত গীতা 
উপিনষেদর ত  িলেক যুি  িদেয় ব াখ া কের  গেছন,  কাথাও যুি র  কান ডানিদক বামিদক হেত  দনিন, িতিনও 
বলেছন শাে  বেলেছ বেল আমােদর  মেন িনেত হয়, এছাড়া আমােদর  কান উপায়  নই। আিম যিদ আচােয র কােছ িগেয় 
বিল আপিন আমােক যুি  িদেয়  বাঝান পুনজ   বেল িকছ ুআেছ িকনা? আমােক  বাঝােত তারঁ ভাির বেয়  গেছ!  কউ 
 বাঝােত যােব না। তাই বেল িক আচায   পুনজ  বাদেক  ফেল িদেত বলেছন? না,  ফেল  দওয়া যােব না।  কন  ফেল 
 দওয়া যােব না? কারণ শা  বলেছ পুনজ    আেছ। আিম যিদ বিল আিম শা  মািননা। আচায  বলেবন  তামােক শা  
মানেত হেব না, তুিম  তামার িনেজর মত থাক,  কউ বারণ করেছ না। িক  যখন তুিম সংসােরর  ালায়  েল পুেড় 
মরেব, চািরিদক  থেক মার  খেত থাকেব, তখন কে র  ালায়  শষ হেয় তুিম যখন আমার কােছ এেস বলেব আমােক 
পথ  দখান, আিম আর পারিছ না। তখন আিম  তামােক বলেব পথ হল এই। এই পেথ চলেত  গেল আমােক িক করেত 
হেব? এই পেথ চলেত  গেল  তামােক কম ফল মানেত হেব, পুনজ   মানেত হেব,  গ  নরক সব িকছু মানেত হেব। যুি  
িদেয়  দখেত িগেয় তুিম  তা  দখেল জীবনটা িক রকম। তুিম  য ধম ই অবল ন কর না  কন, তুিম যিদ বল আিম  ী ান 
ধেম  সাধনা করেত চাই তাহেল  ী ান ধেম   যমনিট বলা আেছ, বাইেবেল যা বলা আেছ তার  েত কিট কথা  তামােক 
মানেত হেব। িঠক  সই রকম আিম যিদ বিল আিম ইসলাম ধেম  সাধনা করব তাহেল যা িকছু  কারােন বলা আেছ তার 
সব কথা আমােক মানেত হেব। যিদ আিম িহ ধম   মেত সাধনা করেত চাই তাহেল  বদ, উপিনষদ, গীতা, মহাভারত, 
পুরােন যা িকছ ুবলা আেছ তার সবটাই মানেত হেব। 
 
 িযিন সেত র সাধেন দঢ়ৃ, জগৎ পুেড় যাক তবুও িযিন তারঁ সত েক ছাড়েবন না বলেছন,  সখােনও িক  জগৎ  য 
পুড়েছ তার পাপটাও তাঁর লাগেব। অ  িদেক আমার িমেথ  কথা বলার জ  জগৎ যিদ ভ  হওয়া  থেক র া পায় 
তাহেল িমেথ  কথা বলার পাপটা আমার লাগেব আর জগৎ র া পাওয়ার পূণ টাও আমার আসেব। আমার এখন িক সাধনা 
 সটা আমােক  দখেত হেব। যিদ বিল আিম ঠা েরর পেথর পিথক, ঠা র বেলেছন সত  কথা কিলর তপ া, আিম সত  
কথা  থেক কখনই সের আসব না। খুব ভােলা কথা, িক  আমার সত  কথার জ  যিদ কা র বািড়েত আ ন লােগ তার 
পাপটাও আমােক  নওয়ার জ    ত থাকেত হেব।  ীমাও িমেথ  কথা বেল ঠা রেক  ধ খাওয়াে ন।  কান ভ     
করােত  ীমা বলেছন  গীেক, বা ােক যিদ িমেথ  কথা বেল খাওয়ােত হয় তােত পাপ লােগ না। অপেরর ভােলার জ  
িমেথ  কথা বলার পর মেনর মেধ  যিদ খঁুত খঁুত না কের তাহেল পাপ লাগেব না। এখােনও কাটাকািটর কথা আসেছ না, 
কাটাকািটর হওয়ার আেগই এই পাপটা তােক ধরেত পােরনা।  যমন একটা পাে  যিদ ভােলা কের  তল লািগেয় িদেয় 
জল ঢালা হয় তখন পাে  ঐ জলটা ধরেবই না, জলটা  তেলর ি পািরর জ  ি প কের  বিরেয় যােব। মন যখন 
অনাসি র অব ায় পুেরাপুির চেল যায়, তখন ঐ অনাসি টা  তল লাগােনার মত হেয়  গল এখন ওেত িকছুই ধরেব না। 
আমােদর মত সাধারণ মা েষর মন এখনও অনাসি র অব ায় যায়িন, আমােদরও অেনক রকম সম ার মেধ  পড়েত 
হয়, কখন িক করব িক করব না বুেঝ উঠেত পািরনা। আমরা  য এেকবােরই িকছ ুজািননা বুিঝনা তােতা নয়, শাে র কথা 
িকছুেতা  েনিছ তাই কা র ভােলার জ  িকছু একটা করেত িগেয় যিদ একটা  েটা িমেথ  কথা বলেতই হয় তার জ  
 বশী িচ া করেত  নই। আমােদর উে  টা আেগ পির ার করেত হেব, আমােদর উে   যিদ আধ াি ক উ িত হয় 
তখন এ েলার িদেক নজর যােবই না, তখন যিদ মেন হয় এেত পাঁচ জেনর ভােলা হেব তখন  সটাই মা ষ কের। 
আধ াি ক  ান স   ব ি ে র পু ষরা সিত  কথা বলা বা িমেথ  কথা বলা, ধম  করা বা অধম  করা এ েলার  কানটাই 
তারঁ কােছ  কান তাৎপয  থােক না। তারঁ কােছ একটাই তাৎপয   – সব ভূতিহে ত র তা ঃ,  যটা করেল পাঁচজেনর ম ল হেব। 
 বলুড় মঠ  িত ার ল   থেক রামকৃ  মঠ ও িমশনেক অেনক মামলা  মাক মার মধ  িদেয়  যেত হেয়েছ।  থম িদেক 
রামকৃ  মেঠর স ি র মািলকানা িনেয় এই রকম একটা খুব নামকরা মামলা হেয়িছল।  সই সময়  ামী িশবান জী 
মেঠর অধ  ।  ই পে র উিকলেদর একটা িমিটংএ িতিন বলেছন ‘আমােদর বুি  এেকবােরই পাঁচ বছেরর বা ার মত, 
সাংসািরক বুি ও অ , এই সব মামলা  মাক মার  কান আইন-কা ন আমরা িকছুই জািননা। তেব  ামীজী এই রামকৃ  
মঠ িমশন  তরী কেরিছেলন িকছু  লােকর ম েলর জ , আপনারা এমন একটা িকছ ুক ন যােত এই মঠ িমশন  বঁেচ যায় 
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আর পাচঁজেনর ম ল হয়’। অবতার আর তাঁর পাষ  দরা এইটাই কেরন যােত িকছ ু  লােকর  যন ম ল হয়। এেককজন 
অবতােরর িশ া এেকক রকম,  ীরামকৃ  িছেলন সত   প, যাই হেয় যাক ঠা র কখনই িমথ া কথা বলেবন না। আবার 
 ীকৃ  িনেজ সব সময় কায়দা কের যাে ন আবার অ েক িদেয়ও িমথ া কথা বিলেয় ছাড়েছন। িক  উভয়   ে  
উে  টা এক, অপেরর যােত ম ল হয়।  
 
ধ ৃ      ক ত  ৃ ক   াণ াচ ায   বধ 
 যুিধি েরর মুখ  থেক অ  ামার মৃতু  সংবাদ  শানার পর   াণাচায  এেকবােরই  ভেঙ পেড়েছন। ধ ৃ    যতই 
এিগেয় আসিছেলন িতিনও অ  বার কের তােক আ মণ করেত চাইিছেলন িক  অ েক  য  টেন বার করেবন এখন  সই 
ইে ও আর তাঁর হে  না।   াণাচােয  র আর  কান ব াপােরই উৎসাহ  নই। এিদেক ধ ৃ    নানান কায়দা  দিখেয় যাে , 
িক    াণাচায   কান িকছুেতই আ হ  দখাে ন না। িতিন পুেরা হতাশ হেয় সম  অ  ত াগ কের রথ  থেক  নেম 
যু ভূিমেত ধ ােন বেস পড়েলন। ধ ােন বেস পড়ার পরও ভীমেসন এেস   াণাচায েক কথা  িনেয় যাে ন ‘আপিন যিদ 
িনেজর  ধম  ত াগ কের এই যু  না করেতন তাহেল এই যু  করার সাহস  েয াধন  পত না, আর এত  ি েয়র জীবনও 
নাশ হেয়  যত না’। ভীমেসন অেনক কথা বেল যাে  িক    াণাচােয র  কান িদেকই  ে প  নই, িতিন চুপচাপ বেস 
আেছন। আর ঐ সময় ধ ৃ     দৗেড় এেস   াণাচায  মািটেত বেস আেছন, তাঁর হােত  কান অ   নই, িতিন যু ও 
করেছন না, ঐ অব ায় তার গলার উপর তেলায়ারটা চািলেয় িদেতই ম ুটুা আলাদা হেয় মািটেত পেড়  গল। ধর  থেক 
ম ু ুটা আলাদা হেতই তাঁর শরীর  থেক একটা িবরাট  তজঃপূণ    জ ািত িনগ ত হেয় চেল যাে । এরপর অেনক রকেমর 
বণ  না করা হে । 
 
 অজু ন ঐ দৃ টা পুেরা িনেজর  চােখ অবেলাকন কেরেছ। অজু ন  দখেছন   াণাচায  অ  ত াগ কের িদেলন, রথ 
 থেক  নেম এেলন, যু ভূিমেত বেস ধ ােন বেস সব িকছু  থেক িনেজর মনেক তুেল িনেলন। আর  সই সময় তাঁর  ালক 
ধ ৃ    ছুেট আসেছ তেলায়ার উঁিচেয়   াণাচােয র গলা কাটার জ । অজু ন তখন খুব  জার িচৎকার করেছন ‘ধ ৃ   ! 
তুিম এই নশৃংস কাজ কেরা না, তুিম থাম’! িক  ধ ৃ     কান কথাই  নল না। স য় তখন ধ ৃতরা েক বলেছ অহ েম ব 
তদা া া ং   াণ  িন ধনং নৃপ। ঋে ষঃ  স াদাৎ কৃ   স ত বত াঃ  ত  চ ।। িবধুম ািম ব সং যা ীমু া ং 
  িলতািম ব। অপ া ম ি দবং    া গ  ং তং মহা  িত  ।।৭/১৬৪/৯৫-৯৬। ‘ হ রাজন!  দখুন সত বতীর পু  
কৃ ৈ পায়ন ব াসেদেবর আশীব াদ িছল বেল এই দ ৃটাও আিম  দখেত  পলাম আর তা ঁর শরীর  থেক তাঁর জীবা া 
 জ ািতঃ  প একটা  তজ উ ার মত  বিরেয়  গল  সটাও  দখেত  পলাম’। যাই  হাক   াণাচায  িছেলন  কৗরবেদর 
 ধান  সনাপিত,  সনাপিতেক ঐভােব মারা  যেতই সব  স  যু ভূিম  থেক পালােত    কের িদল। তখন কৃপাচায  আর 
অ  ামা  দখেছন  য সব  স রা পািলেয় যাে ।  স রা এইভােব পালাে   কন িজ াসা করােত তারা জানেত পারেলা 
 য   াণাচায েক এইভােব বধ করা হেয়েছ।  
 
অ   া মা র মেত মা ষ ক খন অধ ম   কে র 
 অ  ামার কােছ   াণাচােয র সম  খবর চেল যাওয়ার পর  ভতেরর রােগর আ েন অ  ামার  চাখ িদেয় জল 
 বিরেয় এেসেছ। ধ ৃ  ে র জ ই হেয়িছল   াণাচায েক বধ করার জ ।   াণাচােয র চুল ধের মু ুটা  কেট িদেয়িছল বেল 
অ  ামা বলেছ ম িয় জীব িত ম াত ঃ  কশ হ মবা ব া  । ক থমে  কির ি  পুে ভ ঃ পু ি ম ঃ  ৃহা  । । 
৭/১৬৬/১০। আমার মত স ান  বঁেচ থাকেতও আমার বাবার জীিবত অব ায়  কউ যিদ তা ঁর চুল ধের িনেত পাের তাহেল 
মা ষ িকেসর জ  পুে র অিভলাষ করেব। অ  ামা বলেত চাইেছ, তার মত এত বড় বীর স ান  যই বাবার,  সই স ান 
 বেঁচ থাকেত তার বাবােক  কউ অপমান যিদ করেত পাের তাহেল সাধারণ মা ষ তােদর স ানেদর  থেক আর িক আশা 
করেত পাের। আজেক  মাণ হেয়  গল আিম বাবার এক অপদাথ   স ান, আমার বাবার  কান কােজই লাগলাম না। এরপর 
অ  ামা বলেছ মা ষ কখন ভুল কাজ বা অধম  কের। বলেছন ক াম াৎ   াধা দি ব ানা প া ােল ন বা পুনঃ । 
 বধিম  কা িণ  ব ি  ত থা প ির ভে বন চ। ।৭/১৬৬/১১। যখন মা েষর  কান কাম-বাসনা থােক, যখন   াধ থােক, যখন 
অ ান থােক, যখন খুব হষ   হয়, হষ   মােন আন । ভারত পািক ােনর  খলােত ভারত িজেতেছ। এখন পাড়ার চ াংড়া 
 ছেলরা রা ায়  নেম ঢাক- ঢাল িপিটেয় খুব আন  করেছ,  সই সময় রা া িদেয়  কান বয়   লাক যাে  তােকও বলেব 
‘দা  নাচুন আমােদর সােথ’। দা র  য এখন নাচ করবার বয়স  নই  ক বুঝেব, িক  পাড়ার ম ানরা নাচেছ দা েকও 
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নাচ করেত হেব। এটাও আন , িক  এই আনে র মেধ  তােদর আর  শঁ  নই কার সে  িক আচরণ করেত হয়। িক  
সব  থেক  বশী হয় বা েল ণ,  ছেলমা িষেত অধম  কের। এই কিট কারেণ মা শ ভুল বা অধম   প কাজ কের বেস। 
অ  ামা এখােন একটা শ  ব বহার করেছ ‘পি রভেবন’, পিরভেবন মােন     পু েষর অপমান। কাম,   াধ, অ ান, 
হষ   ও  ছেলমা িষ এই কিট কারেণ মা ষ িবধম  কের বেস আর     প ুেষর অপমান কের। যখনই  কাথাও     
পু েষর অপমান হেত  দখা যায় তখন  সখােন এই কিট কারণ থাকেব। হয় তার  কান কামনা-বাসনা আেছ, িকছু চাইেছ 
িক   পল না বেল তার   াধ হেয়  গেছ, বা অ ান  স জােন না এই রকম করেত  নই আর হষ   এবং  ছেলমা িষর 
জ ।  ছেলমা িষর জ  মা ষ অেনক িকছ ুকের বেস,  ছেলমা িষ মােন তার মি   এখনও পিরপ  হয়িন।  
 
অ   া মা র ন ারা য়ণ াে  র  েয়া গ, ভী েমর ন া রা য়ণা ে  র উ প া এব ং অ জ  ু ন কত  ৃ ক ভীে মর র  া 
 অ  ামা বেল চেলেছ এই  য ধ ৃ    এত নশৃংস অধম  কাজ কেরেছ  স ভুেল  গেছ আিম  ক। ধ ৃ   েক এর 
ফল এখন  ভাগ করেত হেব। এই  য যুিধি র সব সময় একটা ধেম র জামা গােয় িদেয় িনেজেক ধম   বেল জািহর কের 
 বড়াে , একটা িমেথ  কথা বেল আমার বাবােক হত া করাল, এর ফলও যুিধি রেক ভুগেত হেব। অ  ামার িক  
পা বেদর  িত িবেশষ  কান আে াশ  কান িদনই িছল না।  েয  াধেনর সােথ অ  ামার ব ু  িছল িঠকই িক  যুিধি র, 
অজু নেদর স ানও করত। িক    াণাচােয র বধ হওয়ার পর  থেক পুেরাপুির  ঘার পা ব িবেরাধী হেয় িগেয়িছল। এত সব 
কথা বেল অ  ামা িঠক কের িনল ‘আিম এইবার নারায়ণা  বার করিছ’। সা াৎ নারায়েণর এই অ    াণাচােয র কােছ 
িছল,   াণাচােয র কাছ  থেক এখন অ  ামার কােছ এেসেছ, এই অ   থেক বাচঁার  কান পথ  নই। শ েক বধ না কের 
নারায়ণা  কখনই িফের আেস না। তেব ভগবান নারায়েণর  যই রকম  ভাব এই অে রও িঠক  সই রকম  ভাব।  ীকৃ  
যুিধি রেক বলেছন যিদ  কউ এই অে র শরণাগিত িনেয়  নয়, শরণাগিত মােন যিদ  কউ রথ  থেক  নেম আেস, সম  
অ -শ  যিদ  ছেড়  দয়, যিদ অভয় যাচনা কের এই অে র যিদ  কউ শরণাগত হেয় যায় তখন তার উপর নারায়ণা  
 কান কাজ করেব না। ভগবােনর  য শরণ িনেয়  নয় তার  যমন অব ই ভােলা হয়, ভগবােনর এই অ  নারায়ণাে রও 
িঠক একই  বিশ  । নারায়ণা  যখন চািলেয়  দওয়া হেব তখন এই অ  সবাইেক বধ করেবই, পুিড়েয় ছাই কের  দেব 
িক   কউ শরণাপ  হেয় হাত  জাড় কের িনেল এই অ  তােক  শ  করেব না।    
 
 অ  ামা এখন ম পূত কের নারায়ণা   ছেড় িদেয়েছন। এখােন বণ  না করা হে  তীরটা যখন  ছাড়ঁা হেয়  গল 
তখন শীত  শষ হেয় যখন গরেমর আবহাওয়া আেস তখন  কৃিতর সব িকছু   তা  া  হয়,  সই সময় একটা  ুিল  
তােত যিদ  কউ  ফেল  দয় তখন দাবানল  েল ওেঠ। নারায়ণা  িঠক  যমন জ েলর  কেনা কােঠ আ ন  লেগ দাবানল 
 েল ওেঠ  সই রকম সব িকছুেক  পাড়ােত    কের িদেয়েছ। যুিধি র এই আ ন  দেখ ভেয় কা ঁপেত    কেরেছ। 
অজু ন িক  িনিব কার িচে  দািঁড়েয় আেছ। যুিধি র সবাইেক িচৎকার কের বলেছন পালাও পালাও। যারা পালাে  তােকও 
এই নারায়ণা  ছাড়েছ না, তােকও পুিড়েয় মারেছ। তখন  ীক ৃ  ই হাত তুেল সম   স েক িনেদ  শ িদে  শ ী ং 
  ত শ াি ণ বাে ভ  াবে র াহত। এষ  যাে গ াহ  িবি হতঃ  িতঘাে ত ম হা না।।৭/১৬৮/৩৮। ‘ তামরা সবাই 
 য যার বাহন, হািত,  ঘাড়া, রথ  থেক  নেম পড় আর  তামােদর সােথ যত অ  আেছ সব হাত  থেক  ছেড় িদেয় 
হাতেজাড় কের শরণাগিতর ভাব িনেয় দাঁিড়েয় যাও, তাহেল এই নারায়ণা   তামােদর  কান  িতই করেব না। ভগবান 
িব ুর এটাই িবধান হেয় আেছ। িক  মেন মেনও যিদ  তামরা ভাব এই অে র  িতেরাধ করব তাহেলও এই অ  
 তামােক  পাড়ােত    কের  দেব, তুিম আর এর  থেক বাচঁেত পারেব না’।  ীকৃ  একিদেক িনেদ  শ িদেয় যাে ন অ  
িদেক ভীমেসন বলেছন ‘যারা বীরপু ষ তারা কখনই এইভােব শরণাগিত  নয় না, এই  দখ এ ুিণ আমার তীর িদেয় এই 
অ েক আটেক িদি ’। ভীমেসন হেলন শি মান পু ষ, যােদর মেধ  শারীিরক শি টা  বশী থােক,  বশীর ভাগ   ে ই 
 দখা যায় তােদর বুি টাও অেনকটা  লূ হয়। ভীম বেল যাে ন ‘যিদও আজ পয   নারায়ণাে র সামেন  কউ দাঁড়ােত 
পােরিন, িক  আিম আজ আমার  মতা িদেয়  দিখেয়  দব িকভােব এর সােথ লড়াই করেত হয়’। ভীম আবার অজ  ুনেক 
 বাঝাে ন ‘অজু ন! আজ পয   তুিম  কান যুে   হের যাওিন,  কান যুে  তুিম আজ পয    আ সমপ ণ কেরািন। এখন যিদ 
তুিম  তামার গা ীবেক  ছেড় দাও তাহেল িচরিদেনর মত তুিম কলি ত হেয় যােব।  তামার কল  যােত না হয় তাই কর 
এবং গা ীবেক কখনই তুিম  ছেড় িদও না। অজু ন ভীমেসনেক বলেছ ‘গা ীবেক যিদ গ ,  া ণ আর নারায়ণাে র 
সামেন  ছেড়  দওয়া হয় তাহেল এেত  কান পাপ লাগেব না আর কল ও হেব না’।  যমন রাজার নািত আেছ,  সই 
নািতর সে   খলা করার জ  িসংহাসন  থেক  নেম এেলন, িকংবা বড়  কান পি ত বা মহিষ   রাজসভােত এেসেছন তখন 
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িতিন িসংহাসন  ছেড় উেঠ দাড়ঁােল তােত  কান  দাষ হয় না, বরং রাজার ময াদাই বােড়। িঠক  তমিন গ  বা  া েণর 
সামেন যিদ গা ীবেক  ছেড়  দওয়া হয় তােত  কান  দাষ হয় না। অজু ন  ীক ৃ এত কের বলা সে ও ভীমেসন  কান 
 া ই করেছ না, বলেছ আিম একাই অ  ামার সােথ লড়াই করব। ভীম যু  করেত  নেম পড়েতই ঐ নারায়ণা  ভীমেক 
চািরিদক  থেক িঘের িনেয়  পাড়ােত    কেরেছ, ভীেমর পােশ আর  কউ  নই, একাই এখন রণে ে র মাঝখােন দাঁিড়েয় 
নারায়ণাে র আ েনর  লিলহান িশখার মেধ   লেত    কেরেছ। ভীমেসনেক ঐভােব  লেত  দেখ অজ  ুন সে  সে  
বায়ব া   ছেড়েছন যােত জল হেয় ঐ আ নটা শা  হেয় যায়। এখােন বণ  না করা হে  ভীমেসন, তারঁ রথ আর রেথর 
সারিথ এবং রেথর পা  র ক আর চ র কেদর নারায়ণাে র আ েনর িশখা এমন ভােব িঘের িনেয়েছ  য ভীমেসনেক 
আর  দখাই যাে  না। নারায়ণাে র  বিশ  ই হল  য শরণাগত হেয় যােব তার কােছ আ ন শা  হেয় যােব আর মেনর 
মেধ ও যিদ িহংসা ভাব থােক আ ন তােক িঘের  নেব আর িহংসা যত বাড়েত থাকেব আ েনর  তজও তেতা বাড়েত 
থােকব। ভীমেসন ভাবেছ আিম এই অ েক িশ া িদেয় ছাড়ব, আর যতই  স  রেগ যাে  নারায়ণা  ততই শি শালী 
হে । অে র শি  ও  তজ বাড়েত বাড়েত এমন  বেড়  গেছ  য ভীেমর শি টাও কমেত    কেরেছ। ভীেমর শি  
কমেত কমেত একটা সময় আ েনর  তেজর  ালায় ভীম রেথর মেধ ই অৈচতে র মত হেয় পেড়  গেছ। তখন  ীকৃ  
 চ   রেগ  গেছন। িতিন  কান রকেম ভীমেসেনর রেথর উপর উেঠ  টেন ভীমেসনেক রথ  থেক নািমেয়েছন। ভীমেসনেক 
 ীকৃ  বলেছন ‘ তামােক তখন  থেক িনেষধ করা হে  তাও তুিম কথা  নছ না’। ভীমেসনেক রথ  থেক মািটেত নািমেয় 
িনেয় অ -শ  সব  ফেল  দওয়ােত নারায়ণা  আে  আে  ঠা া হেয়  গল। অ  ামা নারায়ণা   ছেড়েছ িঠক আেছ িক  
নারায়ণাে র এই  বিশে  র এত কথা  স জানেতা না। পা বেদর সবাইেক অ ত  দেখ অ  ামা খুব চমেক উেঠেছ, িক 
কের এরা  বঁেচ উঠল! এেদর  তা বাচঁার কথা নয়। িক   ীক ৃ নারায়ণাে র সব িকছু জানেতন বেল পা বরা  বঁেচ  গল। 
 েয াধন তখন অ  ামােক বলেছ ‘আেরকবার তুিম এই অ টা চািলেয় দাও’। অ  ামা তখন খুব  ঃখ কের বলেছ 
 নতদাব  েত র াজ  ং ি ে ন  াপপদ ে ত। আ বৃ ং িহ ি নহে  তৎ  েয় া ার ং ন সংশয়ঃ।। এব া  তীঘাতং 
বা ে দবঃ  যু বা  । অ থা িব িহতঃ স ংেখ  বধঃ শ ে াজ  নািধপ ।।৭/১৬৮/৮৮-৮৯। ‘এই অ  একবারই চালান 
যায়, ি তীয়বার চালান যায় না। আর ি তীয়বার যিদ চালান হয় তখন  য চালাে  তােকই এই নারায়ণা   শষ কের 
 দেব। একমা   ীক ৃই এই অ   থেক বাচঁার পথ  কাথা  থেক  জেন িনেয়িছেলন বেল সবাই  বঁেচ  গল, তা নাহেল 
আজেক এরা  কউই বাঁচত না। এখন আমােদর আর িকছু করার  নই, এই িদব া  আমােদর হাত  থেক এখন  বিরেয় 
 গেছ’। ভগবান  ীকৃ   কান রকেম পা বেদর এই িবপদ  থেক র া করেলন। 
 
ন া রা য়ণ া  ব থ   হ ও য়া েত অ   া মা র হত াশা এবং ব াসেদ ব ক ত  ৃ ক  ী ক ৃ ে র  ণ কী ত  ন 
 এরপর অ  ামার সােথ ব াসেদেবর সে   দখা হেয়েছ। ব াসেদেবর  িঠয়া   ে ে র কাছাকািছ  কাথাও িছল। 
ব াসেদেবর সে   দখা হেত অ  ামা খুব  ঃখ কের বলেছন, যিদও অ  ামা আেগই  জেন িগেয়িছল িক  এখােন 
কািহনীটােক বাড়ান হে । অ থামা বলেছন ‘ হ ঋিষবর! আপিন বলুন এই িদব া  িক কের িমেথ  হেয়  গল, এই অে  
 তা কা রই বাচঁার কথা নয়।  ীক ৃ আর অজ  ুনেক আমার এই িদব া  িকভােব অব হিত িদেয় িদল  ভেব আিম আ য  
হেয় যাি ’। তখন ব াসেদব বলেছন, ব াসেদব এখােন  ীকৃে র বণ  না করেছ ‘ দেখা অ  ামা!  তামােক কতক িল    
কথা বলিছ, তুিম খুব মন িদেয়  শান –  যাহে সৗ নার ায়েণ া নাম পূে ব ষাম িপ পূ ব জঃ। অজায়ত চ কায  া থ ং পুে া 
ধম   িব    । স এষ  দব র িত ম ায়য়া  ম াহ য়   জগ ৎ।।৭/১৬৯/৫৪। নারায়ণ িতিন হেলন আমােদর 
পূব  জেদরও পূব জ। জগেতর পিরপালক  সই নারায়ণই জগেতর কায  সাধেনর জ  জ   হণ কেরেছন, িতিনই কৃ   েপ 
জগৎ ম ু কের িবচরণ করেছন।  যাগশাে  ভগবানেক বলা হে  স পূেব ষ া মিপ   ঃ িযিন    তাঁরও    িতিন, 
পরম   িতিন। িতিন হে ন আি দেদ ব জগ াথ  লাক কত া  য়ং  ভ।ু িযিন নারায়ণ তারঁ িক িক  ণ? িতিন 
আিদেদব,  দবতােদরও আিদ  দবতা, অেনক  দবতা আেছ িক  িতিন হেলন আসল  দবতা, িতিন সম  জগেতর নাথ, 
সম   লােকর কত া আর িতিনই  য়ং  ভু,  য়ং  ভু মােন িতিন িনেজই সব িকছ ুকের  নন, িকছু করার জ  তােঁক 
কা র অেপ া রাখেত হয় না। িতিন আ দ া স ব    লাক  অন াি দ িনধে নাচু তঃ, তারঁ আিদও  নই অ ও  নই 
িতিনই আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। তারঁ ময াদা  থেক িতিন কখন চ ুত হন না,  সইজ  তারঁ নাম অচু ত। যত 
মহিষ  রা এর আেগ আেগ হেয়েছন, এখন  য মহিষ  রা আেছন সবাই আর যত  িত আেছ সবাই নারায়েণর  য ত  
 সটােকই আেলাচনা কেরন। িক  এই মন িদেয় তাঁেক  বাঝা যায় না, আমােদর  য শা  পড়ার মন, আমােদর  য িচ া 
ভাবনার মন, যুি বাদীেদর মন,  ব ািনকেদর মন, এই মন িদেয় ভগবানেক িকছুই  বাঝা যায় না।  ীরামকৃ   লখাপড়া 
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না জানা একজন সামা  পুেরািহত, িক  তাঁর কােছই আমরা ভগবােনর ত  পাই। তৎকালীন কলকাতার সমােজ 
 ীরামকেৃ র ধাের কােছ  কউ িছেলন না।  ীরামকৃে র জীবনােলােক আমরা বুঝেত পাির ঈ র তে র ধারণা করেত অ  
ধরেণর একটা বুি র দরকার।  য বুি  িদেয় আমরা জগেতর  ানলাভ করিছ,  য বুি  িদেয় যুি বাদীরা যুি  িবচার 
করেছ ঈ র তে র ধারণার কােছ এই বুি   বকার। মহিষ  , ঋিষ আর  িত মােন  বদ, উপিনষদ বা যােত ঈ রীয় ত  
িন পণ করা হেয়েছ  যমন বাইেবল,  কারান এঁরাই ঈ েরর ত  িন পণ কের  দয়। এনারা  যটা বেলেছন,  বদ  যটা 
বেল িদেয়েছ  সটাই ভগবােনর ত । আমােদর মন বুি  িদেয়  যটা িবচার করা হে   সটা িকছুই নয়, ঈ রীয় তে র 
ধারণার   ে  এই বুি েক  ফেল িদেত হেব, এখােন এই বুি   কান কােজ লাগেব না। একজন বড় কিব ঈ রীয় একটা 
ত  িলখেলন িক  এর  কান দাম  নই,  বদ  যটা বেলেছ ঐটাই থাকেব। ভগবােনর ত  কথা যখন হয় তখন িতনেট 
িজিনষেক এক সে  চলেত হেব, অতীত, বত মান ও ভিব ত এই িতনেটেতই সমান ভােব চলেত হেব। অতীেত ঋিষরা 
 যন এই রকম বেল থােকন, বত মােন আিম বলিছ আর ভিব েত যারা আসেবন তাঁরাও  যন এই রকম কথাই বলেত 
পাের। এর মেধ   কান একটা জায়গায় যিদ িমল না থােক তাহেল  সটা আর ঈ রীয় ত  হেব না। এেকই বলা হে  
 িত, যুি  ও অ ভূিত। আমার অ ভূিত হেলই হেব না,  িত মােন আেগও এই রকম অ ভূিতর অিভ তা কা র হেয়েছ 
িকনা। না এর আেগ আর কা র হয়িন আমারই হেয়েছ, তাহেল ভাই আপনার কথা মানেত পারলাম না। এর পেরও এই 
অ ভূিত কা র হেব িক? না না, আর কা র হেব না। তাহেলও আপনার কথা মানেত পারলাম না। ন ভূে তা ন ভিব িত, 
এই রকম আেগও কখন হয়িন এর পেরও কখন হেব না জাগিতক ব াপাের বলা  যেত পাের। আধ াি ক ব াপার যখন 
আসেব তখন এই কথা চলেব না। আমরা যিদ বিল  ীরামকৃে র িচ াধারা, তাঁর আধ াি ক অ ভূিত এর আেগও কখন 
কা র হয়িন আর এর পেরও কখন কা র হেব না, তাহেল  থেম  ীরামকেৃ র সব িকছুেক গ ায় িবসজ ন িদেয় আসেত 
হেব।  ামীজী যখন মেঠর িনয়মাবলী  তরী করেলন তখন িতিন বলেছন – এই পেথ চেল চেল এর পের  য সাধুরা 
আসেবন তাঁরা যিদ নতুন  কান পথ  দন তখন  সটােকও ঠা েরর পথ বেলই  হণ করা হেব।  ামীজী িনেজর  তরী 
িনয়মাবলীেতই লাইন  টেন িদেয় বলেছন না  য এখােনই  শষ। 
 
ব াসেদ ব কত  ৃ ক অব তা র তে  র িন  পণ ও িশেব র মিহমা ক ীত  ন  
 ব াসেদব অ  ামােক বেল যাে ন ‘ সই ভগবান এক সময়  কান কারেণ ধেম র পু   েপ জ  িনেয়িছেলন। 
জ   নওয়ার পর িতিন িহমালেয়র বি কা েম নানান ভােব তপ া কেরিছেলন। তারমেধ   বা  তুেল পাঁচ হাজার বছর 
তপ া কেরিছেলন’। নানা রকম তপ ার বণ  না কের বলেছন ‘এই িযিন ভগবান িতিন মা ষ  প ধারণ কের তপ া 
করিছেলন তার ফেল স  তন তপসা তাত   ভূে তা যদা ভবৎ।   ােকর এই লাইনটা খুব তাৎপয  পূণ  । ব াসেদেবর 
অবতার তে র সব  থেক ভােলা ব াখ া এই জায়গােত যতটা করা হেয়েছ শাে   কাথাও অবতার তে র এত ভােলা 
ব াখ া  নই। আর ঠা েরর জীবনী পুেরাপুির িঠক এইভােবই চেল। অবতার ত  এইভােবই  বাঝা হয়।  থম ধাপ হল 
 য াহেসৗ ন া রা য়েণ া ন া ম পূেব ষ া মি প পূব  জঃ  সই নারায়ণ পূব েজরও পূব জ। ি তীয় ধাপ হল  সই ভগবান ধেম র পু  হেয় 
মা ষ  েপ এেসেছন। তারঁ িক নাম? নারায়ণ ঋিষ। তৃতীয় ধাপ – িতিন একাে  তপ া করেলন। চতুথ   ধাপ –  সই 
তপ ার  ারা সা াৎ      প ি িত, িতিনই  য  সই পূণ       সই ি িত। তারপর িতিন িক করেছন?  সখান  থেক 
িতিন জগেতর িযিন ভগবান তারঁ দশ ন করেলন। এই জায়গাটা আবার রহ ময়, িতিন সা াৎ নারায়ণ, মা ষ হেয় িতিন 
তপ া কের      েপ অব ান কের  সখান  থেক িতিন জগেতর িযিন ভগবান তারঁ দশ ন করেলন। এখােন িশেবর কথা 
বলা হে , িশেবর দশ ন হেয়েছ। চারেট ধােপ  থম ধােপ বলা হে  িতিন সা াৎ ভগবান নারায়ণ, ি তীয় িতিন মা ষ 
 েপ জ  িনেলন, তৃতীয় তপ া করেলন, চতুথ        েপ অব ান। এখন এই চতুথ    য ধাপ    ান বা আিমই  সই 
পূণ      এটা িক   য  কান  লােকর হেয়  যেত পাের।   াচােয র এই অব া লাভ হেয়িছল, ঠা েরর কােছ  তাতাপুির 
এেসিছেলন, িতিনও    ানী। িক    াচায   বা  তাতাপুির এনারা  কউ ভগবান নন।   াচায      ান অব ায় বলেত 
পােরন – আিমই সব িকছুর িনয় া, আিমই সব িকছ ুচালাি , আিমই  মঘ হেয় বষ  ণ করিছ আর আিমই বাতাস হেয় 
 বািহত হি , সূয   হেয় জলেক  টেন  মঘ করিছ, িক  িতিন ভগবান নন। ভগবান যখন অবতার হেয় আেসন িতিনও 
তখন িঠক এইভােবই আচরণ কেরন। মা ষ  েপ জ   নেবন, মা ষ  েপ সাধনা করেবন, আর ঐ সাধনা কের 
    েপ অবি িত লাভ িক  িতিন অবতার। অবতার আর ঋিষর মেধ  এই পাথ  ক টা থাকেছ। আপাতদিৃ েত 
 ীরামকেৃ র  য    ান আর  তাতাপুিরর  য    ান  সখােন  কান পাথ  ক   নই। অথচ একজন হেলন ঋিষ আেরকজন 
অবতার। আগমনটা  কাথা  থেক হে   সইখােন এেস পাথ  ক টা এেস যায়।  তাতাপুরী  কাথা  থেক এেসেছন? মানবেলাক 
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 থেক িতিন ঘুরঘুর করিছেলন। ঠা র  কাথা  থেক এেসেছন? িব েুলাক  থেক িতিন এেস ঘুরেছন, ফেল িতিন অবতার 
হেয়েছন। িক  আমরা িচনব িক কের?  চনার  কান উপায়  নই। আ  ানী আর অবতােরর মেধ  পাথ  ক  করা খুব 
মুশিকল। যারঁা িঠক িঠক    ানী বা আ  ানী হন তারঁা কখনই বলেত যােবন না আিম ভগবান। িক  আজকাল 
অেনেকই িনেজেক ভগবান বেল  চার কের  বড়াে , আসেল এরা িক     ানীও হয়িন ভগবানেতা দেূরর কথা। িযিন 
   ানী িতিন কখনই িনেজেক ভগবান বেল  চার করেবনা। তাহেল ধা াটা  ক মারেব? যার একটু  ান হেয়েছ িক  
িব ানী হয়িন তাঁরাই এই ধা াটা মারেব। অ  িদেক িযিন অবতার িতিনও িক  সবাইেক বেল  বড়ােবন না, তারঁ খুব 
অ র  যাঁরা তােঁদর কােছ কথা  সে  ইসার কের বলেবন তাও সরাসির বেল  দেবন না। ব াসেদব  যটা অ  ামােক 
 বাঝাে ন, এটাই অবতারেক জানার পথ। অ  ামা িব াস কের ব াসেদবেক। ব াসেদব বেল িদেলন  ীকৃ  ভগবান, ব    
ি তীয় আর  কান কথা আেস না। তখনকার িদেন ব াসেদবেক  কউ ধা াবাজ বেল িচ াই করেত পারত না, ব াসেদবেক 
সবাই অত   উ মােনর একজন ঋিষ বেলই স ান করত। িতিন যখন বলেছন  ীকৃ  ভগবান তখন এর পর আর  কউই 
 কান   ই করেত পারত না।  ামী িবেবকান  তাঁর জীবেন যা িকছু কেরেছন, এই সব িকছু যিদ িতিন না করেতন 
তাহেল  ামীজীর কথা আজেক  ক জানেত চাইত আর  কই বা  নত। িক  তাও  ামীজী যখন আেমিরকা ইংল া  
কািঁপেয় ভারেত এেস আেলাড়ন  ফেল িদেলন তখন িতিন বলেছন  ীরামকৃ  ভগবান।  লােক িব াস কের িনল  ীরামকৃ  
ভগবান।  সইজ  িযিন অবতার হেয় আেসন তারঁ অবতরেণর উে ে র কায  িসি র বড় অংশ িনভ র কের তারঁ একজন 
অ র  িশে র উপর। ঠা র  কশবচ েক বলেছন – তুিম ল ণ না  দেখ িশ  কর বেল  তামার এই অব া হয়। ঠা র 
িক  আধার  দেখ িশ  করেতন, আধার  দেখ উপেদশ িদেতন।  
 
 ব াসেদব এখােন অ  ামােক িশেবর মিহমা বণ  ন করেছন। মহাভারেত অেনক জায়গােত িশেবর মিহমার কথা 
বলা হেয়েছ। অেনেক মেন কেরন এ েলা পেরর িদেক মহাভারেত  ি   করা হেয়েছ আবার অেনেক মেন কের, না 
ব াসেদবই এ েলার রচিয়তা। ব াসেদব এখােন  েটা িজিনষ বলেছন িশব হেলন ‘ ’,   মােন িযিন  ঃখ দরূ কেরন, 
তাই িতিন   । িতিন সবার  থেক    । িশবেক হর বলা হে  কারণ িতিন পাপ হরণ কেরন, িশেবর ভ রা  যমন 
িশেবর উে ে  আন   িণ কের বেল হর হর  ব াম  ব াম, িতিন জটাজুটধারী, সবাইেক িতিন  চতনা িদে ন। এই  য 
কাল সব িকছুেক  মেপ িনে  এই কাল তারঁই একিট   প। যারা ভােলা মা ষ এবং তপ া কের তারাই তারঁ দশ ন পায়, 
 রাচারীরা তােঁক  দখেত পায় না। এই  য সা াৎ নারায়ণ, িযিন মা ষ হেয় তপ া করিছেলন, তারঁ িশেবর দশ ন 
হেয়িছল। িক রকম দশ ন হেয়িছল?  ীরামকৃ   যমন মাকালীেক দশ ন কেরিছেলন। পাথ  ক  হে   ীরামক ৃ মাকালীর 
দশ ন আেগ কেরিছেলন এবং   ি িতেত পের অব ান কেরিছেলন। এই পাথ  েক  িকছু আেস যায় না। কারণ ঠা েরর 
যখন   ি িত লাভ হেয়েছ তারপেরও িতিন সব দা মা মা কের আত নাদ কের যাে ন এবং তখনও তারঁ মােয়র দশ ন 
হে । এখােন ব াসেদব নারায়ণ ঋিষ  য ভােব িশেবর একটা িবরাট  িত কেরিছেলন তার বণ  না কের যাে ন। িশেবর 
 িত করার পর িশব নারায়ণ ঋিষেক বলেছন ‘এই  য তুিম নারায়ণ  েপ এেস তপ া কের আমার  যভােব  িত করেল 
তাই  তামার উপর  কান িদন কা র  কান  ভাব খাটেব না’। িশেবর এই আশীব  ােদর পর নারায়ণ ঋিষ এমন তপ া 
করেত থাকেলন  য ঐ তপ া সব িকছুর ধরা  ছায়ঁার বাইের চেল  গেছ।  সখান  থেক আেরকিট শরীেরর জ  িনল যারঁ 
নাম হল নর ঋিষ। এখােন   ােক বলেছন তৈ ব তপ ে সা জাত ং নর ং নাম ম হাম ু িন  । তলু েম ে তন  দ বন তং 
জানী জু নং ত থা। ।৭/১৬৯/৫৫। নারায়ণ ঋিষ তপ া কের চেলেছন, তপ ার এত  জার  য,  সই তপ ার  জাের 
তারঁ শরীরটা  যন আেরকটা শরীর ধারণ কের িনল,  সই শরীরধারীর নাম হল নরঋিষ। ঠা র নেরনেক বলেতন নরঋিষ, 
ঠা েরর  য তপ া  সই তপ া  থেক  যন আেরকটা শরীর জ  িনেয়িছল, ত পঃ কা য়,  সই শরীরটাই  ামী িবেবকান । 
 সইজ  এনারা  জন সব সময় অেভদ। ঠা র আর  ামীজী  যমন অেভদ,  ীকৃ  আর অজ  ুনও িঠক তাই।  ীকৃ  
নারায়ণ ঋিষ আর অজু ন নরঋিষ। নারায়ণ ঋিষ  েপ এেস িতিন িশেবর এমন পূেজা কেরিছেলন  য িশেবর আ েযাগ 
আর শা েযাগ সবটাই  ীকেৃ র মেধ  িবদ মান।  সই কারেণ  ীকৃ  আর অজু নেক  কউ িকছ ু করেত পারেব না। 
ব াসেদব এইসব কথা বেল অ  ামােক  বাঝাে ন ‘তুিম  য মেন করছ এই কের  সই কের এেঁদর  জনেক পরা  কের 
 দেব, তা তুিম কখনই পারেব না, কারণ এনারা হেল নর নারায়ণ ঋিষর অবতার’। 
 
 ব াসেদব  যমন অ  ামােক  ীকৃ  আর অজ  ুেনর রহ  বলেছন, িঠক  তমিন এরপেরই ব াসেদেবর সে  সা াৎ 
হেতই মহিষ  েক অজু ন বলেছন সং াে ম িনহন   শ    শে র ৗৈঘিব ম ৈলর হ  । অ ে তা ল েয় যা ং প ুষং পাব ক 
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 ভ  ।।৭/১৭০/৪। ‘আিম যখন যু  করিছলাম তখন আমার  যন মেন হি ল আমার সামেন সামেন একজন িদব  অি র 
 ায়  তজ ী পু ষ বিল  পদে েপ এিগেয় এিগেয় যাে ন’। এখােনও িশেবর বণ  না  দওয়া হে । ব াসেদব আবার 
বলেছন ‘িতিনই জগেতর উৎপি র  ান, িতিনই সব িকছুর বীজ’। নারায়েণর নােম অ া  পুরােন  য  িত পাই 
মহাভারেত এখােন িশেবর নােম  সই একই  িত করা হে । এখােনই মহাভারেত িশবেক িনেয় আেরকটা ধারণা পাই 
 যখােন ব াসেদব বলেছন ত  পাির ষদা ি দৈব   ৈপন ানািবৈধ িব ে ভাঃ। ব াম না জ িটলা ম ু া    ীব া 
মে হাদর া ঃ। ।৭/১৭০/১৮। ‘ভগবান িশেবর িদব  পাষ  দ যা ঁরা, তাঁরা িবিভ  রকেমর। অেনেক খব  কায়, অেনেক জটাধারী’ 
ইত ািদ। যত রকেমর িবকৃত  প হেত পাের িশেবর িদব  পাষ  েদর মেধ  সবটাই আেছ। এই িজিনষটােকই খুব সহজ 
ভাষায় বলা হে  িশব যখন পাব তীেক িবেয় করেত যাে ন তখন তাঁর  য বরযা ীরা যাে  তােদর বণ  না কের তুলসীদাস 
বলেছন  যমন বর  তমন তার বরযা ী। কা র  পট বড়, কা র  পট  নই, কা র মুখ  নই কা র অেনক েলা মুখ। 
সািহেত  এই ধরেণর বণ  নার  শলী আমরা  থম পাই বা ীিক রামায়েণ। বা ীিক  েটা িজিনেষর বণ  না খুব   র 
কেরেছন। একটা জায়গায় ঋিষ কত রকেমর হয়, নানা রকেমর ঋিষর বণ  না বা ীিক রামায়েণই  থম পাওয়া যায়। আবার 
যখন অ রেদর বণ  না করেছন তখন কত রকেমর অ র হেত পাের তার িবশদ বণ  না িদেয় চেল  গেছন। এই  েটােক 
সম য় কের ব াসেদব এখােন বণ  না করেছন িশেবর যারা পাষ  দ তােদর আকিৃত িবকৃিত কত রকেমর। তােদর  যমন িবিচ  
শরীেরর আকৃিত আর তােদর  বশভুষাও  তমনই। এইভােব িশেবর এক িবশাল বণ  না কের যাে ন।  
 

িশেবর ব াপাের  যটা সব  থেক খুব রহে র তা হল  কউ বেল িশব অনায েদর  দবতা,  কউ বেল িশব 
আিদেদবতা ইত ািদ। িক  পুরােন আমরা পাই  যখােন দ  যখন য  করিছেলন তখন িতিন যে র ভাগ িশবেক িদেতন 
না। িশেবর  ী সতী  সই যে  এেস অপমািনত হেয়  দহত াগ করার পর িশব দ য  প  কের  লয়    কেরিছেলন। 
এই কািহনী েলার  পছেন িকছ ুঐিতহািসক তথ  আমােদর সামেন চেল আেস। ভারেত অেনক েলা পর রা সমা রাল 
ভােব চেল আসিছল। এর মেধ  একটা হল  বেদর পর রা।  বদ মেত যারা চলিছেলন, তারঁা যা িকছু রচনা কেরিছেলন 
 স েলােক িশ  পর রায় এক অপরেক ধিরেয় িদেয় চেল  গেছন। এই ভােব  বেদর সব িকছু হাজার   হাজার বছর 
ধের সমান ভােব চেল আসিছল বেল  বেদর পর রা দ ৃঢ় ভােব  িতি ত িছল আর খুব স ান  পেয়িছল। সাধারণ মা েষর 
মেধ   য িজিনষ েলা চেল আসিছল, তােদরও অেনক  দবতা িছল, অেনক  থা রীিতনীিতও িছল, িক  তােদর  বেদর মত 
এত শি শালী পর রাটা িছল না বেল  সই স ানটা িছল না। িশব িছেলন এই সাধারণ জনগেণর  দবতা, তাই  সই 
স ানটা িশেবর িছল না।  বেদর  য পর রটা িছল এরা এেদরেক  া  করত না। িক   কান একটা সময় িহ  সমাজ 
 বেদর যারা  া ণ তােকও মানত আবার যারা িশেবর ভ   া ণ তােকও মানেত    কেরেছ। এই মানামািন িনেয়  ই 
পর রােত নানা রকেমর ঝগড়া িববাদ িছল। এই ঝগড়া িববাদেক পুরােনর িবিভ  কািহনীর মাধ েম িনেয় এেস একটা 
সম য় করার  চ া করা হেয়েছ। আজেকর িহ  সমােজ এই ব াপারটা এখন পুেরাপুির িমেশ  গেছ।  যখােন  বেদর পূেজা 
হে   সখােন আবার িশেবরও পূেজা হে । আবার িশেবর পূেজােত  য ম  ব বহার হে   স েলা  বেদর ম   থেকই 
 নওয়া হে । পর রার তফাৎ িছল বেল এই কািহনী েলােক এইভােব িনেয় আসা হেয়েছ। তেব এটা একটা মত।  
 
 মহাভারেতর এই অংেশ িশেবর িবরাট বণ  না, এই জগেত যা িকছ ুআেছ িশব  েপ বলা হে । এত িবশাল 
বণ  নার আেলাচনা করা স ব নয়। কেয়কিট মূল কথা িনেয় আমরা আেলাচনা করিছ – িতিনই হে ন   , িতিনই িশব, 
িতিনই আবার অি , িতিন সব    প। এখােন খুব তাৎপয পূণ   একটা কথা বলেছ    ত  ত   দব   বদ া  া ণ া 
িব ঃ।  ঘার া চা া শব া চ া া  ত তনূ ব ধা প ুনঃ।।৭/১৭০/৮৭। যারঁা  বদ   া ণ তারঁা বেলন িশেবর  েটা 
 প একটা  ঘার  প আেরকটা িশব  প, িশব  প হল কল াণময়  প, ম লকারী  ভ  প, িযিন শাি  িনেয় আেসন। 
 েটা  পই পৃথক পৃথক, এই  েটা  প  থেকই আবার অেনক  প  বিরেয় আেস।  ঘার া ত ুযা ত     সাহ ি িব  ুঃ 
স ভা র ঃ।  স ৗম া তু পুন ে র বা  আ েপ া  জ াতী ংিষ চ ম াঃ। ।৭/১৭০/৮৮। িশেবর  য  ঘার  প  সখান  থেক 
 বিরেয় আসেছ অি , িব ,ু স ূয  আর তাঁর  সৗম   প  থেক আসেছ জল,  হ-ন  , চ মা। আল  ব িন একজন মুসিলম 
ঐিতহািসেকর খুব ইে  হেয়িছল ভারতীয়েদর িচ াভাবনা িক রকম জানার। িতিন মূলতঃ দশ ন আর  জ ািতষ শাে র ছা  
িছেলন। দশম শতা ীেত িতিন Al Biruni’s India নােম খুব নামকরা একটা বই িলেখিছেলন। ভারেতর ধম  ও দশ েনর 
ব াপাের িতিন খুব  ভািবত হেয়িছেলন আবার িকছ ু িকছ ুব াপাের িবরি ও  কাশ কেরেছন। িতিন বলেছন, িহ েদর 
একটা সম া হল অমুত  িকছ ু দখেল  থেমই তােক একটা শরীর িদেয়  দেব। শরীর  দওয়ার পর িকছ ুিদন পর একটা 
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 মেয়  জাগার কের তার একটা িবেয় িদেয়  দেব। িবেয়  দওয়ার পর তােক একটা স ানও িদেয়  দেব।  যমন চ মা, 
চ মা একটা ন   িক  তােক একটা  থেম শরীর িদেয় িদল। এবার চ মােক িবেয় িদেত হেব, যার তার সে   তা 
চ মার িবেয়  দওয়া যােব না। তখন িদশা, িদশা হল িদ   পূব-পি ম-উ র-দি ণ, িদশা একটা অমুত   প, এেক একটা 
শরীর িদেয়  মেয় বািনেয় িদেয় চ মার সােথ িবেয় িদেয়  দওয়া হল। চ মা আর িদেকর যখন িবেয় হেয়  গল তখন 
তােদর একটা স ান হেত হেব। স ানও সাধারণ  কউ হেব না, স ান হল বুধ। বুধও  নব  ি ক িক  তােক একটা ব ি  
 প িদেয়  দওয়া হল। আবার ধম , ধম ও  নব  াি ক  প, তােকও একটা শরীর িদেয় যমরাজ বািনেয়  দওয়া হল, তার 
আবার একটা বউ  জাগার কের  দেব তার ক া হেব। যা িকছ ু নব  ি ক ও অমুত   প আেছ সবাইেক একটা কের শরীর 
িদেয়  দেব। বাতাস, যার  কান আকার  নই,  ধ ু য তােক শরীর িদেয় িদল তাই নয় তােক আবার ঊনপ াশটা শরীর 
িদেয় িদল। িহ েদর এটা এক িবরাট সম া। এখােনও িশবেক  থেম  েটা শরীর িদেয় িদল, তার একটা শরীর  থেক 
আবার  বিরেয় এল অি , িব ু আর সযূ , এরা হেয়  গেলন  বেদর  দবতা। আর ি তীয় শরীর  থেক  বিরেয় এল জল, 
 হ ন   আর চ মা, চ মা আবার  বেদর  কান  দবতা নয়।  বিদক আর অৈবিদক এই  েটােক সম য় কের িদেলন। 
 
 এরপর ব াসেদব বলেছন  বদ াঃ সাে াপ িনষ দঃ পুর ানাধ া িন য়াঃ। যদ  পর ম ং   ং স  ব  দে বা 
মে হ রঃ ।।৭/১৭০/৮৯।  বদ,  বদা , উপিনষদ, পুরান, অধ া  শাে  যত রকম িস া  হয় সব হেলন ভগবান িশব। 
িশবই সা াৎ এই সব িকছ ু হেয়েছন, িতিনই  বদ হেয়েছন, িতিনই উপিনষদ হেয়েছন ইত ািদ। সব  ভূেতর িতিন ঈ র 
 সইজ  তারঁ নাম মেহ র। এইভােব নানান  েপ ব   েপ পুেরা িব  জুেড় িতিন ব   হেয় আেছন। ভগবান িশব 
কাশীধােম সব দা  শানভূিমেত িনবাস কেরন,  সইজ  তারঁ একটা নাম বীর ােন র। যত রকেমর প  আেছ িতিন তােদর 
অিধপিত  সই  হতু তারঁ নাম প পিত। ঋিষ,  দবতা, গ ব , অ রারা ঊ  েলােক  য িল  িব হ আেছ তারঁ পূেজা কেরন। 
যখন ঐ িলে র পূেজা হয় তখন িশব খুশী হন। িশবিল  হল  তীক। িলে র যখন পূজা করা হয় তখন  সই ইে র 
 তীকেকই পূজা করা হয়। িবেদশীরা িলে র অ বাদ িঠক ভােব না করার জ  আমােদর  দেশর  লােকরাও িল  স ে  
অেনক ভুল ধারণা কের। অিল  মােন যার  কান িচ   নই। কপােল চ ন বা ভে র  ফাঁটা  দেখ  বাঝা যায়  স  কান 
স দােয়র। তুিম  শব না  ব ব ভ , না শা , না রামা জ,  কান স দােয়র,  তামার িক িল , মােন তুিম িক ছাপ 
লািগেয়ছ। যিদ িকছ ুনা লাগায় তাহেল হেয় যায় অিল । আেগকার িদেন যারঁা পরমহংস স  াসী হেতন তারঁাই  কান িচ  
লাগােতন না, বািক সবাই িচ  লাগাত। আমার ইিন ই   দবতা,  যমন ই   দবতা  তমন িচ  লাগােতন।  য পাথর 
 াপন কের পূজা করা হয়  সটা িশেবর  তীক। িঠক  তমিন কামাখ ােত  য  যািনর পূজা করা হয়  সটা আসেল  কিৃতর 
 তীক, এই  কৃিত  থেক সব িকছু  বিরেয়েছ, এেকই বলা হয় মহােযািন। কামাখ ােত  সই  কিৃতেক পূেজা করা হে   য 
 কিৃত  থেক সব িকছ ু বিরেয়েছ। িকছু িকছ ুিবেদশী পি তরা এ েলােক ভুল ব াখ া কের সাধারণ মা ষেক িব া  কের 
িদে । এইসব বেল ব াসেদব অজু নেক বলেছন গ  যুধ    ক ৗে য় ন তব াি  পর া জয়ঃ। য  ম া চ  গ া া চ 
পা  তে  জনাদ নঃ।।৭/১৭০/১২২। ‘আিম  তামােক সব বেল িদলাম। এবার যাও য ু কর,  তামার পরাজয় হেব না। 
কারণ  য়ং জনাদ  ন  তামার ম ী ও র ক  েপ পােশ সব দা িবদ মান’। এখােন এেস   াণপব    শষ হেয় যাে ।   াণাচায  
মারা যাবার পর কণ    কৗরবেদর  ধান  সনাপিত হেয়েছন। এই অধ ােয়র নাম কণ  পব । 

 

ক ণ  প ব   
জী বেন সা ফে ল র জ   চ ারেট  ণ  
   াণাচায েক  যভােব বধ করা হেয়েছ  াভািবক ভােব চািরিদেক খুব িব প  িতি য়া হেয়েছ। একিদেক ধতৃরা  
  াণাচােয র মৃতু র খবর  পেয় খুব িবমষ   হেয় পেড়েছন। মূল েবােধর ব াপাের আমরা িক  সবাই খুব সেচতন,  কা   
িজিনষটা করা ভােলা,  কা   িজিনষ করেত  নই এই ব াপাের  মাটামুিট সবাই সজাগ িক  তা সে ও মূল েবাধ  থেক সের 
এেস আমরা ভুল কাজটাই কের বিস। এ েলা সব  থেক ভােলা  বাঝা যায় যখন মা ষ  রেগ যায়।  রেগ  গেল তার 
 ভতেরর সব চুেনাপুিট  বিরেয় আেস। মহাভারেতর যুে র মেধ  এই িজিনষ েলা সব  থেক  বশী ল   করা যায়। এখােন 
এেস  বাঝা যায় এনােদর মূল েবাধটা িক রকম িছল। ধ ৃতরা   নেছন   াণাচায   মারা  গেছন।  েন বলেলন ‘ দেখা 
স য়! অজু ন  তা িবরাট রাজার যুে  আমােদর সবাইেকই একা হািরেয় িদেয়িছল। আর এখােন  তা অজু ন আর একা  নই, 
 ীকৃ  সব  দা পােশ  থেক অজ  ুনেক র া করেছন। এই অব ােত আমােদর  স রা  য এখনও লড়াই চািলেয় যাে  
এেতই বলা যায়  য আমােদর  স রা িন ার পা  নয়’। ধতৃরা  তখন স য়েক িজে স করেছন   াণাচায  মারা যাবার 
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পর িক হল আমােক বল। স য় বলেছ ‘ হ রাজ  ! কণ    েয াধনেক বলেছন যে া দৃঢ়  দ   ধৃিতমানজু  নঃ সদা। 
সংে বাধয়িত চা েপ ন ং য থা কালম ে ধা জঃ।।৮/২৫/৯। অজ  ুন খুব সংযত ও সাবধান  লাক। যুে  উে িজত হেয়  রেগ 
িগেয়  য িকছু কের বসেব  সই  ভাব অজু েনর মেধ   নই। এছাড়া অজু ন সব ব াপােরই দঢ়ৃ, মােন ধিৃত আেছ আর তার 
সােথ খুব চতুর’। এই কিট  ণ যার মেধ  থাকেব তার সাফল  আসেবই, সাবধানেক এখােন সং েৃত বলেছন য ঃ, যিত 
 থেক এেসেছ, যিত মােন যারা  যাগী তারা যখন ধ ান কেরন মনেক একটুও এিদেক ওিদক  যেত  দন না। ি তীয়  ণ 
দঢ়ৃ, যখন  যটা িঠক কের িনল করব তখন  সটাই করেব। তৃতীয়  ণ দ ঃ, িনপুণ, কেম   শল। চতুথ   ধিৃতমান, যার 
মেধ   লেগ থাকার  মতা আেছ। এই চারেট  ণ (সাবধান, দঢ়ৃ, দ  ও ধিৃত) যার মেধ  থাকেব  স সব কােজই সফল 
হেব। কণ   বলেছন ‘এই  ণ েলা  তা অজু েনর মেধ  আেছই আর তার উপর  ীকৃ   থেক  থেকই অজু নক কত ব  ও 
অকত েব র  ান িদেয় সব রকম কােজ   রিত করেত থােকন’। ব াসেদব এই   াক েলার মাধ েম খুব  কৗশল কের 
মা েষর জীবনৈশলী িক রকম হেব  দিখেয় িদে ন, জীবেন যিদ সফল হেত চাও তাহেল এই চারেট  ণেক অজ ন করেত 
হেব আর তার সে    র কপৃােক সােথ িনেত হেব। স   র স  যিদ থােক বা ভােলা  লােকর স  করেল িতিন  থেক 
 থেক সাবধান কের  দেবন। কণ   বলেছন ‘ দেখা  েয াধন!  ীকৃ  এমন কায়দা করল যােত শি  অ টা আমার হােত 
 থেক  বিরেয় যায়, আর িঠক  সটাই কিরেয় ছাড়েলন। িঠক আেছ তােত আমার  কান অ তাপ  নই, শি  অ  ছাড়াই 
আিম কাল অজু নেক  দেখ  নব’।  
 

কেণ র কথা েলা স েয়র মুখ  থেক  শানার পর ধ ৃতরা  আবার স য়েক বলেছন ‘স য়!  সই  য   ত  ীড়া 
হেয়িছল, িকভােব পা বেদর এমনিক   ৗপদীেকও অপমান করা হেয়িছল, তার ফল এত িদেন আমরা  পেত    কেরিছ। 
এত িদন ধের আমরা  য পা বেদর এত  ঃখ ক  িদেয়িছ  স েলা এখন শূল হেয় আমােদর িবঁধেছ।  েয াধন তখন শ িন 
আর কণ  েক িবরাট নীিত  মেন কেরিছল, মেন কেরিছল এরা  জন আমােক িঠক িঠক পরামশ  িদে , আর আজ  দখ 
তার িক ফল  েয  াধনেক  পেত হে ’! ধতৃরাে র কথা  েন স য় বলেছ ‘ হ রাজ  ! যখন   ত  ীড়া হি ল তখন 
আপনােকও  তা অেনক সাবধান করা হেয়িছল,  সই সময় আপিনও  তা কা র কথায় কণ  পাত কেরনিন। তখন  তা 
আপিন উে া কথাই বলিছেলন – এই যা  খলা হে  এেতা ধম  পেথই হে   েয াধনরা ভুলেতা িকছ ুকরেছ না। আপিন 
একটা কথা মেন রাখেবন যিদ  কান মা ষ অতীেতর কথা মেন রােখ তাহেল তার বত মােনর িসি  অব ই ন  হেয় 
যােব’। এ েলা মহাভারেতর অত   মূল বান নীিতকথা। এেক বলা হয় প াৎিচ া,  সখান  থেক এেসেছ প াৎতাপ,  যটা 
হেয়  গেছ  সটােক িনেয় অ েশাচনা করা। আিম অেনক িদন আেগ একটা  কান ভুল কাজ কেরিছলাম, িক  এখনও  সই 
ভুল কােজর িচ াটা আমার মাথার মেধ  ঘুরপাক খাে , এই িচ াটা তখন একটাই কাজ কের, বত মােন আমার  য িসি টা 
হওয়ার কথা  সটােক নাশ কের  দয়। প াৎতােপর এই  মতা। আেগ  যটা হেয়  গেছ পের  সটােক িনেয় িচ া কের 
শরীেরর  য তাপ স ৃি  হয়  সই তাপেক বলেছ প াৎতাপ। এই তাপটা এখন  যটা ভােলা হবার কথা  সটােক পুিড়েয় ছাই 
কের  দয়,  সইজ  কখনই প াৎতাপ করেত  নই।  যটা হেয়  গেছ, হেয়  গেছ, ঐখােনই  শষ, পের আর  টেন আনেত 
 নই।  সইজ  স য় একবারও বলেব না  য  কন আপনরা   ত  ীড়া করেত  গেলন,  খেলিছেলন  খলা হেয়েছ 
ঐখােনই  খলা  শষ। স য় তখন ধতৃরা েক বলেছন ‘কণ   তখন  েয াধনেক বলল অজ  ুন যতই লাফালািফ ক ক আিম 
িক  িঠক ওেক িপিটেয়  দব। তেব যিদ আমারও একজন ভােলা সারিথ থােক তাহেল অজু নেক শােয় া করেত আমার 
 বশী ণ লাগেব না’। কেণ র সারিথ  ক হেব?  ীকৃে র সমক  সারিথ হেত পােরন একমা  শল ।  

 
কেণ  র রেথ র সা রিথ র ভূিমক ায় শ ল  
 শল  একজন রাজা। এক িদেক ন ল সহেদেবর মামা, পা ুর  ী মা ীর দাদা অ  িদেক িতিন ম   দেশর রাজা, 
যিদও শেল র এখন অেনক বয়স হেয়  গেছ। পা ােবর উ রা ল আর কা ীর দি ণাংশ ম   দশ।  ধ ু য অ  িদেয় যু  
কের শ েক কাব ুকরা যােব তা নয়, সারিথরও  সখােন একটা িবরাট ভূিমকা থােক। সারিথর উপর অেনক িকছু িনভ র 
করত। এখন  য যু  হেব এখােন সারিথর ভূিমকাটা িঠক িঠক  বাঝা যােব।  েয াধনেক এখন বলা হল আপিন শল েক 
বলুন কেণ  র সারিথ হবার জ ।  েয  াধন এখন রাজা, রাজা বেল সবাই তার অধীেন,  স যােক যা বলেব তােক  সটাই 
পালন করেত হেব। শল েক তখন বলা হল আপিন যিদ দয়া কের কেণ  র রেথর সারিথর দায়ী টা সামলান। কেণ  র সারিথ 
হওয়ার কথা  নেতই শল   চ  অপমািনত হেয়  রেগ িগেয়  েয  াধনেক বলেছন ‘ েয  াধন! তুিম আমােক কেণ  র সারিথ 
হেত বেল অপমান কেরছ। আিম একজন রাজা, কণ  ও রাজা হেত পাের িক   স একজন সতূ পু ।  স একজন সারিথর 
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 ছেল, তার সারিথ হেত তুিম আমােক অ েরাধ করছ!  ধ ুতাই না, তুিম কণ  েক মেন করছ আমার  থেক     তাই তুিম 
কণ  েক  সনাপিত কের আমােক তার সারিথ বানা ’। পের িক  তাই হল। কণ   মারা যাওয়ার পর শল েকই  সনাপিত পেদ 
অিভিষ  করেত হেয়িছল, এত বড়  যা া িতিন িছেলন। িক   ীকৃ ও  তা একজন বড়  যা া িছেলন। কেণ  র িক  ি র 
িব াস শল  যিদ আমার রথ না চালায় তাহেল এই যু  জয় করা যােব না। আেগকার িদেনর রাজারা কত িকছু জানেতন 
ভাবেল অবাক লােগ, একাধাের তীর চালােত জানেতন, গদা চালােত পারেতন তার সােথ রথ চালােতও  দ  িছেলন। সব 
িকছু তখনকার  যা ােদর জানেত হত। শল  পির ার বেল িদেলন ‘এই সারিথর কাজ আিম করেত পারেবা না, আমােক 
যিদ না  পাষায় তাহেল আিম চললাম, আিম আর যুে   নই’।  
 
 সব কথা বেল শল ও আবার  বাঝােলন আিদম কাল  থেক িবিভ  জািতর জ  িবিভ  কম  আেগ থাকেতই 
িকভােব িঠক করা থােক। ‘িক  আিম এই কাজ করেত পািরনা, এেকবােরই এই কাজ করা চেল না’। শেল র এই 
মেনাভাব  দেখ  েয াধন  দখল সব িকছ ু গালমাল হেয়  গল।  ধ ু য কেণ  র সারিথই হে ন না তা নয়, এত বড়  যা া 
শল ও যু   ছেড় চেল  যেত চাইেছন। তখন  েয াধন বলেছ ‘আপনােক আমরা  ছাট করেত চাইিছ না, আিম  তা এই 
কৃ   থেক আপনােক সব িদক  থেক     মেন কির। আপিন যা য -যাগ কেরেছন  সটাও তার  থেক  বশী, আপনার 
মেধ   য  ণ েলা আেছ  সটাও তার  থেক  বশী। কণ  েতা অজু ন  থেক অ িবদ া  থেক বড় আর আপিন অ িবদ া আর 
অ িবদ া  েটােতই    ’। যার  থেক কাজ আদায় করেত হেব তােক িমি  িমি  কথা আর তার  শংসাই করেত হয়। 
শল  তখন বলেছন ‘ েয াধন তুিম  য এত  সে র মেধ  আমােক ক ৃ  থেক     বলেল তােত আমার মনটা একটু নরম 
হেয়েছ। আ া িঠক আেছ আিম কেণ  র সারিথই হব। িক  আমার একটা শত  আেছ, আিম যখন  যমন খুশী কথা বলেত 
থাকব তােত কণ   বা অ   কউ আপি  করেত পারেব না। যিদ আপি  কের তাহেল সে  সে  আিম রথ  ছেড়  বিরেয় 
যাব’। এখােন একটা কথা বেল  দওয়া দরকার। যুিধি র যুে র আেগই শল েক বেল  রেখিছল ‘মামা!  যিদন িঠক িঠক 
যু  হেব তখন  কৗরবরা আপনােক কেণ  র সারিথ করেত চাইেব। আপিন তখন কথা বেল বেল কণ  েক রািগেয়  দেবন 
যােত তার শি টা  াস হেয় যায়’। মা ষ যখন  রেগ যায় তখন তার শি টা কেম যায়। আমরা মেন কির  রেগ  গেল 
তার শি   বেড় যায়।  বেড় যায় িঠকই,   াণাচায  যখন  রেগ িগেয়িছেলন তখন  চুর  স   য় করিছেলন িক  িবেবক 
শি টা হািরেয় িগেয়িছল।   াণ মারা  গেলন একমা  এই কারেণই। একটু যিদ িবেবক শি  থাকত তাহেল িতিন িচ া 
করেলই বুঝেত পারেতন  য অ  ামা মারা  যেত পােরনা, িতিন  রেগ িগেয়িছেলন িকনা তাই তারঁ িবেবক শি টাও 
হািরেয় িগেয়িছল। যুিধি রও আেগ থাকেতই মামা শল েক বেল  রেখিছল আপনার একটাই কাজ কণ  েক কথা বেল রািগেয় 
িদেত হেব।  রেগ  গেল তার একা তটা ন  হেয় যােব তখন কণ  েক হািরেয়  দওয়াটা সহজ হেয় যােব।  
 
 ভগবান বুে র জীবেন খুব   র একিট গ  আেছ। ভগবান বু  একবার এক  া ণ বািড়েত িভ া করেত িগেয় 
একিট রােতর জ  আ য়  চেয়েছন।  া ণ বলেছন আমার বািড়েত একটা ভয় র িবষধর কাল সাপ আেছ, তাই এখােন 
 কউ থাকেত পােরনা। ভগবান বু  িক  তাও থাকেত রাজী হেয়  গেলন। রাি েবলা ভগবান বু  ধ ােন বেস  গেছন। মাঝ 
রােত িতিন  নেত পাে ন ঘেরর মেধ   ফাঁস  ফাসঁ আওয়াজ হে ।  চাখ খুেল  দেখন এক কাল সাপ ঘেরর মেধ  এেস 
 ফাসঁ  ফাসঁ করেছ। িতিন এেকবাের িনিব  কার শা ,  কান িবকার তারঁ মেধ   নই। ঠা া বেল ঘেরর মেধ  আ ন  ালান 
আেছ। রােগর  চােট নাগটা ছটফট কের চেলেছ। ভগবান বু  কাল নাগেক বলেছন ‘তুিম এত রাগ কর  কন’। তােত  স 
আরও  রেগ  গেছ। কাল নাগ যত  রেগ যাে  ভগবান ব ু তত শা  হেয় আেছন। ভগবান যত ঠা া হে ন সাপ তত 
 রেগ উঠেছ।  শষ পয   রােগর  তেজ ওর গােয় আ ন  লেগ  গেছ আর  সই আ েনই সাপটা পুেড় মের  গল। সকাল 
হেতই  া ণ ঘের ঢুেক  দেখন ভগবান বু  ধ ােন ম ।  া ণ  খাঁজ িনে ন সাপটার িক হল।  দেখন সাপটা মের পেড় 
আেছ।  সইজ  কখন রাগেক উঠেত িদেত  নই। শ েক যিদ  ব ল কের িদেত হয় তাহেল তােক  কান ভােব রািগেয় 
িদেত হেব। রাগ এেস  গেলই তার িবেবক হািরেয় যােব। মহাভারত কতক েলা ভাবেক আমােদর সামেন িনেয় আসেছ। 
ভাবেক সরাসির বেল িদেল  লােক বুঝেত পারেব না, তাই একটা আখ ািয়কার মাধ েম ভাব  িলেক তুেল ধরা হে । তুিম 
যিদ রাগ   ষ কর তাহেল  তামার জীবন স ুিচত হেয় যােব, এই ভাবটােকই নানান ভােব আখ ািয়কার মাধ েম বলা হল। 
 
 শেল র শেত  কণ   রাজী হেয়  গেছ। এিদেক  েয  াধনও কণ  েক বেল িদল ‘তুিমও শল েক একটু  শংসা বাক  
 ারা খুিশ রাখেব’। কণ  ও তখন খুব কের শেল র  শংসা কেরেছ। শল েক কণ   বলেছ ‘ভগবান িশব আর  ীকৃ   যমন 
অজু েনর ভােলার জ  সব রকম ভােব উেঠ পেড়  লেগ আেছন, আপিনও িঠক  সই ভােব আমার িহেতর জ  উেঠ পেড় 
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 লেগ থা ন’। শল  তখন বলেছন আ িন া পূজা চ পর ি ন া পর বঃ। অনাচ ির তমায  াণ াং 
বৃ ে মত তুিব ধ  । ।৮/২৯/৪৫। ‘চারেট িজিনষ মহাপু ষরা কখন কেরন না – িনেজর িন া, িনেজর  শংসা, পেরর 
িন া আর পেরর  িত’। শেল র  শংসা করেছ বেল কণ  েক  িনেয় িদেলন, ‘আপনার মত  লাক হয় না, আপনার মত 
 মতা কা র  নই, এই ধরেণর কথা ক ণ বলেব না। িঠক  তমিন িনেজর িন া আর িনেজর  শংসা অপেরর কােছ 
করেত  নই। িক  তুিম  য কথা েলা আমােক বেলছ ভুল িকছু বেলািন। অ  স ালেন আিম একমা  ইে র সারিথ 
মাতিলর সমান’। মা ষেক  শংসা কের ফুিলেয়  দওয়া খুবই সহজ। কাজ যিদ আদায় করেত হয় তাহেল তােক একটু 
তুেল িদেলই হেব। ভী  দশ িদন,   াণাচায  পাঁচ িদন, কণ   আড়াই িদন আর শল  অেধ  ক িদেনর জ   সনাপিত 
হেয়িছেলন,  মাট আঠােরা িদেনর যু । এই আড়াই িদন শল   বশীর ভাগ সময় কণ  েক  ধ ুিন াই কের  গেছন।  
 
 যু     হেয়েছ। কণ   খুব দ  সহকাের বলেছ ‘অজ  ুনেক  য  কউ সাহায  করেত আ ক না  কন আিম একাই 
অজু নেক িপিটেয়  দব’। শল  তখন বলেছন িবর ম িবর ম কণ   ক নাদ িতর ভে স াহিত চাপ যু বা  ।   চ িহ 
নরবে র া ধন য় ঃ   প ুনর ে হা প ুষা ধে ম া ভ বা  ।।৮/৩০/৩৪।  দেখা কণ  ! তুিম অত বড় বড় কথা বল না। 
আ া াঘা  থেক তুিম িবরত হও। অজু ন হেলন নরবর, মা েষর মেধ     , আর তুিম  সখােন  কাথায়? নরাধম, তুিম িক 
কখন অজ  ুেনর সে  একা যু  কের পারেব! তুিম একটা কথা  জেন রাখ  দবতারাও যিদ যুে   নেম পেড় তারাও 
অজু নেক হারােত পারেব না’। অজু েনর  শংসা করেতই কণ   খুব  রেগ  গেছ ‘আপিন ব   বশী কথা বলেছন, এত কথার 
িক আেছ অজু ন আমার মুেখামুিখ হেলই  দখেত পারেবন  ক নরবর’। শল ও খুব উ িজত হেয়  গেছ। এিদেক কণ   সবার 
সামেন িচৎকার কের বলেছ ‘ কউ আমােক  দিখেয় িদক অজু ন  কাথায় আেছ।  য আমােক  দিখেয়  দেব অজু ন  কাথায় 
যু  করেছ তােক আিম িবেশষ পুর ার  দব’। িক  দেব কণ  ?  য যত টাকা চাইেব তত টাকা  দব,  য র  চাইেব তােক 
র   দব,  য চাইেব এেককিট রেথ অ রােদর মত   রীরা বেস থাকেব এই রকম যত রথ চাইেব তত রথ আিম তােক 
িদেয়  দব, এই ভােব এক এক কের অেনক পুর ােরর কথা বেল যাে । কেণ র পুর ােরর কথা বলেত অেনক েলা   াক 
ব য় কের িদেয়েছন। আসেল  ীকৃ  খুব কায়দা কের অজু নেক কণ    থেক একটু দেূর দেূর রাখিছেলন। িক   স  
সংখ ােতা  মশ কেম আসেছ, আর আড়াল কের রাখা যােব না, অজু নেক সামেন িনেয় আসেতই হেব। কেণ  র পুর ার 
 ঘাষনার কথা  েন শল  তখন  হেস বলেছন ‘তুিম অত  চচঁা   কন, আর অত টাকা  কন খরচ করেত যােব, আজেক 
এমিনেতই তুিম অজ  ুনেক  দখেত পােব,  তামােক অত  চিঁচেয় পুর ােরর কথা বলেত হেব না’। কািহনীেক একটু রসাল 
করার জ  এই ধরেণর  াটায়ারস িনেয় আসা হয়। শল  তখন বলেছন ‘কণ  ! তুিম অত না  চিঁচেয় বরং আেগ একটা 
ভােলা কের ব ুহ রচনা কর আর তার মাঝখােন তুিম িনেজেক  রি ত কের অব ান কর তা নাহেল  তামার  াণ যােব’। 
কণ   এেত আরও  তেত উঠেছ। শল  বেলই চেলেছন ‘কণ  ! যখন  তামার শরীের এেস অজ  ুেনর বাণ েলা িবধঁেত থাকেব 
তখন তুিম প াৎতাপ করেব  কন আিম বললাম অজু নেক  দিখেয় িদেত। মহ াে মঘং ম হােঘার ং দ  র ঃ  িত নদ িস। 
বাণ ে ত ায় দং  লাে ক নর প জ  ম জু ন  ।।৮/৩১/৫২। যখন বড় বড়  মেঘর গজ  ন হয় তখন মািটর গত   থেক  কালা 
ব ঙও  মেঘর গজ েনর উ ের ডাক ছােড়। অজু েনর   ােরর কােছ  তামার এই আ ালন ঐ  কাল ব েঙর ডােকর মত’। 
এ েলা না পড়েল  বাঝা যায় না কাব  সািহত  আমােদর কত উ ত িছল।  যখােন একটা যুে র বণ  না চলেছ  সখােন 
িনেয় এেলন  মেঘর গজ  েনর উ ের  কালা ব েঙর ডাক ছাড়ােক। কথামেৃত িঠক এই ধরেণর তুলনা পাওয়া যায়। ঠা র 
টাকা থাকেল িক রকম অহ ার হয় বলেত িগেয় বলেছন একটা  কালা ব েঙর একটা টাকা িছল, একিদন একটা হািত 
ব েঙর গত   িডিঙেয় যাবার পর হািতেক লািথ  দিখেয় ব ঙ বলেছ ‘ তার এত  ঃসাহস আমার বাসােক িডিঙেয় যা  ’। 
কণ  েক শল  বলেছন যাব  গ া ীব িনেঘ  াষং ন শৃে ণ ািস মহা হে ব। তা ে ব  য়া কণ  শ ক ং ব ুং যেথ িস।। 
র থশ ধ ঃশ ৈ ন া দয় ং ি দে শা দ শ। নদ  িম ব শ া  লং দৃ  া   া া ভি ব িস। ।৮/৩১/৫৭-৫৮। ‘তুিম এখনও 
অজু েনর গা ীেবর ট ার  শানিন, যত ণ অজু েনর রেথর শ  আর গা ীেবর ট ার না  নছ তত ণই  তামার এই তজ ন 
গজ ন। গা ীেবর আওয়াজ  নেলই  তামার এই আওয়াজ  শয়ােলর   া  য়া হেয় যােব’।  
 
কণ   ও শেল র মেধ  বা ক য ু   
 শেল র মুখ  থেক এইসব কথা  শানার পর কণ   আর িনেজর রাগেক বেশ রাখেত পারল না। কণ   অ   দেশর 
রাজা, অ   দশ  মাটামুিট যতটা জানা যায় ভাগলপুেরর কাছাকািছ, আর শল  হেলন ম   দেশর রাজা। ম   দশ 
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পা ােবর উ ের,  সইিদক  থেক ম   দশ   ে ে র কাছাকািছ। এখন কণ   আর শেল র মেধ  িনেজেদর আ িলকতা 
িনেয় বাকযু   লেগ  গেছ। কণ   ম   দেশর  লাকেদর িনেয় খুব গালাগাল িদেত    কেরেছ। এমন  নাংরা  নাংরা 
গালাগাল িদে   য ছাপার অ ের  লখা দেূর থাক আমরা মুেখও আনেত পারব না। ম   দেশর  মেয়েদর িনেয়, তােদর 
সাজেপাশাক, ব বহার িনেয় বণ  না িদেয় যাে তাই ভােব গালাগাল িদে । ইদািনং কােলর  কান িহ ী িসেনমাও এই 
ধরেণর বণ  নার ধাের কােছ দা ঁড়ােত পারেব না। ম   দেশর  মেয়রা মদ  খেয় িক িক কের  নেল আমােদর মাথাও  িলেয় 
যােব। আজ  থেক চার হাজার বছর আেগও  য  মেয়রা এই ধরেণর  নাংরা আচরণ করেত পারত ভাবেল আজেকর িদেনর 
 মেয়রাও ল ায় মুখ লুেকােব। কেণ র এইসব  নাংরা  নাংরা কথা  শানার পর শল  িকছুটা দেম  গেছ। কেয়কটা মজার 
মজার কথা এখােন উে খ করা  যেত পাের। কণ    রেগেমেগ বলেছ ‘ দখুন, আপিন তখন  থেক আমােক অপমান কের 
যাে ন। এই  দখুন, আমার কােছ এই বাণ েলা আেছ, অেনক বছর ধের এ েলােক চ েনর  ঁেড়া িদেয়  রেখিছ। এই 
বাণ িদেয় আিম অজ  ুনেক মারব। এই বােণর এমন শি   য পাহাড়েকও  ছঁদা কের িদেত পাের। আর আমােদর অ েদেশ 
 ী, বা া, যারা  খলাধূেলা কের, যারা  াধ ায় করেছ তারা ম   দেশর  লােকেদর নােম িক কথা বেল খুব মন িদেয় 
আপিন   ন’। শল েক ম   দেশর  লােকেদর নােম বলেছ অথচ শল  ঐ  দেশরই রাজা। ‘ম   দেশর  লােকরা সব সময় 
িম ে ািহ হয়, ওেদর ব  ু বেল িকছ ু নই। ম   দেশর  লােকরা অত   অধম মা ষ আর তােদর ব বহার খুবই স ীণ  । 
নািপ  বর ং ন  স ৗহাদ ং ম ে কণ সমাচে র ৎ। ম ে ক স তং না ি  ম ে কা িহ সদামলঃ।।৮/৩২/২৯। ম েদেশর 
 লােকেদর সােথ ব  ুও রাখেত  নই শ তাও রাখেত  নই। কারণ ম েদেশর  লাকেদর সােথ কখনই িমলন হেত পাের 
না,  কন না ম েদশীয়রা সব সময় পাপীই হয়’। এই কথা েলা কণ   বলেছ না, জনগেণর মেধ  এ েলা  চিলত, সবাই 
ম েদেশর  লােকেদর নােম এই ম ব  কের। কণ   বলেছ ‘অথব   বেদ একটা ম  আেছ  যখােন বলেছ যিদ িবেছ কামড়ায় 
তখন এই ম  বলেল িবেছর িবষ  নেম যায়’। আমােদর জানা  নই আেদৗ এই ম  অথব   বেদ আেছ িকনা, থাকেতও 
পাের। তেব অথব   বেদ এই ধরেণর অেনক ম  আেছ, সােপ কামড়ােল,  কান প , পািখ কামড়ােল  সই ম  পাঠ করেল 
িবষটা নাশ হেয় যায়। কণ   বলেছন আথ ব ে ণ ন মে ণ যথ া শ াি ঃ কৃতা ম য়া। ইিত বৃি কদ   ি বষে বগ হত  
চ।। ৮/৩২/৩৩। ‘ঐ মে  বলেছ  হ িবেছ! ম বাসীর কােছ টাকা-পয়সা রাখেল  যমন ন  হেয় যায়,  শৗচ আচার তােদর 
কােছ  গেল  যমন ন  হেয় যায়,  া েণর  া ণ   যমন তােদর কােছ  গেল ন  হেয় যায় িঠক  তমিন এই  য আিম ম  
পাঠ করলাম তােত  তামার িবেষর  ভাব ন  হেয় যাক’। কণ   বলেছন এই ম   বেদই আেছ, কণ   বলেছন মােন 
ব াসেদবই বলেছন, তার মােন  বেদ আেছ। কণ   বলেছ ‘যারা বড় বড় নামকরা  বদ  তারা এই ম  িদেয় িবেছর িবষেক 
ন  কেরন’। এরপর এেকর পর এক   াক ধের ম   দেশর  মেয়েদর নােম যাে তাই ভােব বেল যাে ।  দখাে  
 সখানকার  মেয়রা িনেজেদর নারী  াধীনতার নােম কত রকেমর    াচারীতা কের। ম   দেশর নােম িন া কের কণ   
শল েক বলেছ ‘আপনার কথা েলা  েন মেন হে  পা বরা  জেন বুেঝই আপনােক আমােদর কােছ  ঠেল িদেয়েছ যােত 
আমােদর  ব লতা েলা  জেন িনেয় আমােদর নাশ করেত পােরন। এরপর আর একিট কথাও যিদ বেলন তাহেল এই গদা 
িদেয় আেগ আপনার মাথাটা ফািটেয়  দব।  েয াধনেক আিম কথা িদেয়িছ আর আমারও িন া হেব বেল এত ণ চুপ কের 
িছলাম, িক  এরপর আর আিম স  করব না, আর একটা কথা যিদ বেলন তাহেল আেগ আপনােকই আিম  শষ করব।  
 
    কেণ  র এত কথা  শানার পরও িক  শল  থােমনিন। শল  তখন পা া কেণ  র অ   দেশর নােম বলেত    
কেরেছন। ‘ শান কণ  !  তামােক আিম একটা কাক আর হােঁসর গ  বলিছ’। এই গ টা খুব নামকরা গ , এই 
গ টােক পেরর িদেক  জনরা ও  বৗ রাও িনেয়েছ। সমুে র ধাের এক  শঠজী থাকত। তার  ছেলরা তােদর উি   খাবার 
িদেয় একটা কাকেক ভরণেপাষণ করত।  ব  পু েদর উি   খাবার  খেয়  খেয় কাকটা গিব ত হেয় উেঠেছ আর অ  
পািখেদর অব া করেত আর  কেরেছ। একিদন  সই সমুে র কাছ িদেয় অেনক উপর িদেয় আকােশর  কাল  ঘেঁস 
কতক িল হাসঁ িনি ে  শা  িচে  উেড় যাি ল।  শঠজীর  ছেলরা হােঁসর িদেক ল   কের কাকটােক বলেছ পািখেদর 
মেধ   তামার মত  কউ  নই।  ছেলেদর কথায় উি  েভাজী আর অ বুি  স   কাক হােঁসেদর অব া কের বলেছ 
‘এেসা আমার সােথ আকােশ উেড়  দখাও  ক কত রকেমর ওড়া জােন’। হােঁসেদর মেধ  একজন তখন বলেছ ‘ দেখা 
আমরা হলাম মানস সেরাবরবাসী হাসঁ, আর অনায়ােস আমরা সম  ভূম েল স রণ কের থািক। আমরা ব  দরূ গমন 
কের থািক বেল সম  পি  ল আমােদর অত   স ান ও সৎকার কের থােক।  তরাং তুিম একটা িনকৃ  কাক হেয় 
আমােদর িক কের  তামার সােথ ওড়ার স   করছ’। িক  কাকটা িকছুেতই ছাড়েব না, নানা রকম  টুি  কের হােঁসেদর 
অব া কের যাে । কাকটা তখন িনেজর কথা বলেত    কের িদেয়েছ। আিম একশ এক রকেমর ওড়া জািন তুিম কত 
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রকম ভােব উড়েত পার? হাসঁ বলেছ ‘আমরা  তা ভাই অত রকেমর ওড়া জািননা, এই এক রকেমর ওড়াই জািন, এই 
ভােবই সারা ভূম ল  দি ণ কের থািক’। িবে র অেনক গ  উপ ােস পািখেদর নানা রকেমর ওড়া িনেয় অেনক িকছু 
বলা হয়, এ েরাে েনর ফাইটার   ন  েলার ওড়া িনেয়ও অেনক বণ  না  দওয়া হয় িক  এখােন নাম িদেয়ই পািখেদর 
একশ এক রকেমর ওড়ার ভি র কথা বলা হে ।  যমন উ ীন  , অবডীন  , ডীন শ টা পািখর ডানা  থেক এেসেছ। 
এ িভেয়শান ম ীেক বাংলায় বেল উ য়ণ ম ী।   ােক বলেছ উ ীনম বডীন   ডীনং ডীনে মব চ। িনডীনম থ 
সংডীনং স ংডীনং ি তয    ডীনগতািন চ।। িবডীনং প িরডীন  পর াডীনং  ডীন ক  । অিতডীনং ম হাডীনং খডীনং 
পিরডীনক  ।।৮/৩৩/২৬-২৭। এক ডীন িনেয় কত রকেমর ওড়ার কথা বলা হে । অ বডীনং  ডীন  সংডীনং 
ডীনডীনক  । সংডীেনা ীনডীন  পুনড ীনাবডীন ক  ।।৮/৩৩/২৮। ডীন ডীন কেরই যাে ন।  থম বলেছন উ ীনং 
মােন উঁচুর িদেক যাওয়া, অবডীনং নীেচ নামা,  ডীনং চািরিদেক ঘুরপাক খাওয়া, ডীন  সাজা উেড় যাওয়া, িনডীনং খুব 
ধীের ধীের উেড় যাওয়া, সংডীনং একটা ছে  উড়েছ, িতয কডীনং ব াকঁা যাওয়া। কােকর ওড়া ল   করেল  দখা যােব 
কােকর মুখটা হয়েতা বািঁদেক রেয়েছ িক  উড়েছ ডানিদেক। শািলখ পািখও এই ধরেণর ওেড় িক  কাক  বিশ এইভােব 
ওেড়। মশাও অেনক রকম ভােব উড়েত পাের, মারেত  গেল  বঁেক উেড় যায়। িবডীনং হল অপেরর ওড়ােক নকল করা, 
পরাডীনং,  পছেনর িদেক ওড়া, মশােক মারেত  গেল  পছেনর িদেক উেড় চেল যায়, এই রকম অেনক রকেমর ওড়ার 
বণ  না করা হে , অিতডীনং ডানা না  নেড় উেড় যাওয়া। গরেমর সময় ঠা া বাতাস সব সময় নীেচর িদেক  নেম আেস 
আর গরম বাতাস ওপেরর িদেক চেল যায়, পািখেদর শরীর এত  শ কাতর  য ওরা ধরেত পাের এই জায়গার বাতাস 
নীেচর িদেক যাে  আর এই জায়গার বাতাস ওপেরর িদেক যাে । এটােক বেল থাম াল, পািখরা থাম ালটােক ধের  নয়। 
থাম াল একটা জায়গায় িসিল ােরর মত হেয় থােক  সখান িদেয় গরম বাতাস উপেরর িদেক  যেত থােক। পািখরা যখন 
থাম ােলর কােছ চেল আেস তখন ওেদর শরীর এত হা া  য ডানা ব  থাকেলও থাম ােলর জ  উপেরর িদেক চেল আেস।  
 
 কাক বলেছ আজেক আমার শি   দখাব। হােঁসেদর মেধ  একজন     হাসঁ এিগেয় এেস বলেছ  দেখা ভাই 
তুিম  তা একশ এক রকেমর ওড়া জান িক  আিমেতা ভাই একটাই জািন, তা যখন বলছ চল।  িতেযািগতা যখন হেব 
তখন অেনক দরূ পয   উড়েত হেব। এবার এেদর  জেনর  িতেযািগতা    হেয়েছ। হাঁস  তা এক রকেমর ওড়াই জােন 
 স িনেজর ওড়ার ছে  চেলেছ। আর কাক চলার সময় নানা রকেমর কায়দা  দখােত    কেরেছ। আর সব কােকরা 
সমুে র তীর  থেক কা কা কা কের খুব উৎসাহ িদেয় যাে । আে  আে  উড়েত উড়েত সমুে র অেনক  ভতের চেল 
এেসেছ, সমুে র তীের যারা িছল তারা অেনক দেূর সের  গেছ তােদর আর  দখা যাে  না। অেনক দূর চেল এেসেছ, 
কাকেতা খুব কায়দা  দখােত  দখােত আসেছ। িক  কােকর ডানার  তা আর হাঁেসেদর ডানার মত শি   নই। িকছু ণ 
পের কােকর শি   শষ হেয় এেসেছ, কাক আর উড়েত পারেছ না। কাক এবার উপর  থেক পড়েত    কেরেছ। মােঝ 
মােঝ এখন িগেয় সমুে র জেল  গা া খাে ,  গা া  খেয় আবার একটু উড়েছ, আবার  গা া খাে । হাসঁটা িকছু ণ পর 
ভাবেছ কাকটােক  তা  দখিছ না,  কাথায়  গল কাকটা।  পছেন িফের  দেখ কাকটা অেনক  পছেন পেড় আেছ আর মােঝ 
মােঝ সমুে র জেল  গা া মারেছ। হাসঁটা তখন কােকর কােছ িফের িগেয় বলেছ ‘ভাই! তুিম  তা আমােদর একশ এক 
রকেমর ওড়ার কথা বেলছ, িক  এটা আবার িক ধরেণর উড়ছ, এই কায়দাটােতা  তামার তািলকায় দাওিন  য  থেক 
 থেক জল  খেয় উড়েত হয়, এই একশ   ন র ওড়ার কথা তুিম আেগ বলিন। বহূিন পি ততািন  ম াচ াে ণা ম ুমু  । 
পাত  ব াহ ং ে দং ন  না   ং  ভাষে স ।।৮/৩৩/৫২। তুিম বারবার অেনক রকম ওড়ার কথা বলেল িক  এই 
 গাপনীয় রহে র ওড়ার কথা তুিম  তা একবারও আমােক বলেল না িক ং ন াম পিতত ং ক াক য ং পত 
সা ত  । জলং  ৃশ ািস প াভ াং তুে ন চ পুনঃ প ু নঃ।।৮/৩৩/৫৩। এই  য তুিম ওড়ার সময় বারবার ডানা আর 
চ  ুিদেয় জলেক  শ  করছ এই ধরেণর ওড়া  য জান  সই কথােতা তুিম আেগ আমােক বলিন’। 
 
 কাক তখন বলেছ ‘আের আের তুিম এিক বলছ! অপেরর উি    খেয়  খেয় আমার মাথাটা এেকবােরই 
 গালমাল হেয়  গেছ। আমার খুব ভুল হেয়  গেছ।  তামার সােথ  িতেযািগতা করােতা এখন দূেরর কথা, আমার িফের 
যাওয়াটাও  দরূ পরাহত। আমার  াণই এখন বাচঁেব না’। কাক খুব   র একটা কথা বলেছ বয় ং ক াকাঃ কৃতা নাম 
চর াম ঃ কাকর াবািসকাঃ। হ ংস  াৈণ ঃ  প ে দ   াম ু দকা ং ন য়  ম া  ।।৮/৩৩/৫৭।  হ হংস! িবধাতা আমােদর 
কাকপি   েপ সিৃ  কেরেছন। আমরা কােকরা  বকার সারািদন কা কা করেতই থািক, আমরা আর িক উড়েবা ভাই, 
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আমার  াণ িভ া িনেয়  তামার শরেণ এলাম, ভাই তুিম আমােক র া কর। আমােক িকনারায় িনেয় চল’। হাসঁ এত েণ 
সব ব াপার বুেঝ  গেছ। হাঁস খুব মজা কের বলেছ ‘ কন এই কথা বলছ! তুিম  তা একশ এক রকেমর ওড়ার কথা 
বলিছেল, তার একটা অ ত মেন কের  দেখা  যটা এখন কােজ  লেগ  যেত পাের’। হাসঁ মজা করেছ  দেখ কাক বলেছ 
‘ভাই! তুিম আমােক  মা কের দাও, আমার ব ুেদর িমথ া  শংসায় আিম িনেজেক গ ড় বেল মেন করিছলাম, আমার 
এখন িশ া হেয়  গেছ, আমােক  মার কের আমার  াণটােক বাচঁাও’। কাক যখন  ব শঁ হেয় পড়েত    কেরেছ তখন 
হাসঁ পােয়র নখ িদেয় কাকটােক ধের ওপেরর উেড়  গেছ। অেনকটা ওপের উেঠ কাকেক পা  থেক  ছেড় িদেয় ডাইভ 
 মের কােকর তলায় এেস িনেজর কাঁেধ বিসেয় িনেয়েছ। এইভােব কাকেক কােঁধ কের সমুে র পাের িফের এেসেছ। 
এইভােব কােকর অহংকারটা চণূ   হল। এই গ টােক যখন অ া  কািহনীর মেধ  িনেয় আসা হেয়েছ তখন  সখােন 
আবার অ  ভােব  শষ করা হে ।  সখােন বলা হে  কাকেক ঐভােব কােঁধ কের িনেয় আসার পর কাক অ  কাকেদর 
বলেছ ‘হাঁস  হের িগেয় আমােক বলল ভাই  তামার সে  পারব না,  সইজ  আমােক তার কাঁেধ বিসেয়  ফরত িদেয় 
 গেছ’। িক  মহাভারেত এই অংশটা  নই, কািহনী ওখােনই  শষ। কাক আর হােঁসর গ  বেল শল  কণ  েক বলেছন 
‘ দেখা কণ  !  েয  াধেনর এঁেঠা অ   খেয়  খেয়  তামারও কােকর মত অব া হেয়  গেছ। এখনও সময় আেছ, অজ  ুন হল 
 সই হাসঁ, তুিম অজু েনর শরণাপ  হেয় যাও তাহেল তুিম িক   বঁেচ যােব’।  
 
 কেণ র মেনর মেধ  একটা ব াপাের িক   ি  া হেয় চেলেছ। এই  ি  ার  পছেনও আেরকটা নামকরা কািহনী 
আেছ। সংে েপ কািহনীটা হল, পর রােমর কােছ কণ   িগেয়িছল   া  িবদ া িশখেত। পর রােমর আবার  িত া িছল 
িতিন  কান  ি য়েক অ  িশ া  দেবন না, কারণ িতিন  ি য়েদর িবেরাধী িছেলন। কণ   িনেজেক  া ণ স ান পিরচয় 
 দওয়ােত পর রাম তােক অ  িশ া িদেয় িদেলন। একিদন পর রাম কেণ  র  কােল মাথা  রেখ ঘুিমেয় পেড়েছন।  সই 
সময় একটা িবষা   পাকা কেণ  র পােয়র মেধ  কামড়ােত    কেরেছ। অ  েণর মেধ ই কেণ র পা িদেয় র  ঝের 
পড়েছ, কণ   নড়েছন না, নড়েল   র ঘুম  ভেঙ যােব।  পাকাটাও  মশ কেণ  র পােয়র চামড়ােক  ভদ কের  ভতের ঢ ুেক 
মাংস খুবলােত    কের িদেয়েছ।  চুর র   বিরেয়ই যাে । কণ   এমিনেত  চ  শি শালী িছল, কণ   স  কের যাে । 
হঠাৎ পর রােমর ঘুম  ভেঙ  গেছ। িতিন  দখেছন জায়গাটা  কমন  ভজা  ভজা লাগেছ।  ভজা  কন?  দখেছন জায়গাটা 
রে   ভেস যাে ।  কাথা  থেক এই র  আসেছ? তখন  দখেছন কেণ র পা  থেক র   বিরেয় যাে ।  কন র  
 বেরাে ? কণ   বলল  পাকা এেস  কেটেছ।  থেম পর রাম খুব খুশী হেলন    ভি   দেখ। তারপেরই িতিন কণ েক 
বলেছন ‘ কান  া ণ স ােনর এত শি   নই  য এই তী  ক েত  স চুপ কের থাকেব আর  চ ঁচােব না। তুিম  া ণ 
স ান হেতই পারনা। সিত  কের বল তুিম  ি য় িকনা, তা নাহেল আিম  তামােক অিভশাপ িদেয়  দব’। কণ   ভয়  পেয় 
খুব ঘাবেড় িগেয় বেল িদেয়েছ আমার নাম কণ   আিম  ি য় বংেশর। পর রাম  তা  েনই খুব  রেগ  গেছন, কারণ   া  
 যটা  শখােনার িছল তােতা িশিখেয় িদেয়েছন। পর রাম তখন বলেছন ‘িঠক আেছ, আিম অিভশাপ িদি    া   েয়ােগর 
সময় তুিম এর ম টা ভুেল যােব’। এ েলা সব আখ ািয়কা, আসেল কণ    রেগ িগেয়িছল বেলই ভুেল িগেয়িছল। আেরকবার 
কণ   শ েভদী বাণ মারার অথ  াৎ শ   েন স ান করা অ শীলন করিছল। ঐ সময় ভুলবশতঃ শ েভদী বাণ একটা গ েক 
 মের িদেয়েছ। গ টা িছল আবার এক  া েণর।  া ণ  দখেলন কণ   আমার গ টােক  মের িদেয়েছ,  া ণও  রেগ 
িগেয় কণ  েক অিভশাপ িদেয়েছ। আমার গ টা পাঁেকর মেধ  পেড় িগেয়িছল,  সই অব ায় তুিম এেক বাণ িদেয়  মের 
িদেল,  তামারও এই একই অব া হেব। তুিম যখন এই রকম পােঁকর মেধ  িগেয় পড়েব তখন  তামারও মৃতু  হেব। কণ   
অেনক কের  মা চাইল, িক   া ণ বেল িদল  মাটমা িকছু হেব না, আিম  যটা বেল িদেয়িছ  সটাই হেব। এখন কেণ  র 
এই ঘটনা েলা যত মেন পড়েছ ততই মনটা চ ল হেয় যাে । 
 
 শল  আর কেণ র ঝগড়া এখনও  শষ হয়িন, কণ   আবার িক একটা বেল শল েক গালাগাল িদেয়েছ।  শেষ শল  
খুব নরম হেয় বলেছন ‘ দেখা ভােলা  লাক খারাপ  লাক সব জায়গােতই থােক, তা ম   দেশও ভােলা খারাপ  লাক 
 যমন আেছ  তামার অ   দেশও ভােলা খারাপ সব রকম  লাকই িমিলেয় িমিশেয় আেছ, এই িনেয় আর ঝগড়া করার 
দরকার  নই, চল আমরা আমােদর এই ঝগড়ার একটা িমটমাট কের িনই’।  েয াধনও  দখিছল এরা  জেন ঝগড়া কেরই 
চেলেছ, ঝগড়া থামেছই না। তখন  েয াধন এেস হাতেজাড় কের একবার এেক ঠা া করেছ আেরকবার তােক ঠা া কের 
 জনেক বলেছ আপনার এবার যুে র িদেক নজর িদন। এরপর  জেন যুে র িদেক এেগােত    করেলন। 
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অ জ  ুেন র  িত য ু িধ ি ের র িধ  া র, অ জ  ু েন র যুিধ ি র বে ধ র উেদ  াগ এবং  ী ক ৃ   কত  ৃ ক অজ  ু ন েক িন বা রণ 
 শল  এখন কেণ  র রথ চালাে ন তাই কেণ  র মেধ ও খুব  জাশ এেস  গেছ।  চ  উৎসাহ িনেয়  নেম পেড়েছন। 
কণ   এবার সবাইেক খুব মারেত    কের িদেয়েছ।   ীেক কথা িদেয়িছল  য তার লড়াইটা অজু েনর সােথ তাই এেক 
এেক ন ল সহেদবেক হািরেয় িদেয়েছ, ভীমেকও হািরেয় িদেয়েছ। ভীেমর মত  যা া কেণ  র কােছ  হের িগেয় খুব ল ায় 
পেড়  গেছ। যুিধি রেকও হািরেয় িদেয় এেকবাের বাগ  পেয় িগেয়িছেলন যুিধি রেক। যুিধি র হল রাজা, রাজােক  কান 
রকেম একবার ব ী কের িনেত পারেল  খলা  শষ। িক  এইসব ব াপাের কেণ  র এেকবােরই আ হ  নই, কণ   চাইেছ 
অজু নেক, অজু নেক লড়াইেত না মারা পয     কান জয়ই তার কােছ     পাে  না। যুিধি র কেণ  র হােত এমন মার 
 খেয়েছন  য িতিন  সাজা  সখান  থেক পািলেয় িনেজর িশিবের চেল  গেছন। যুে  িনয়ম করা হেয়িছল  য পািলেয় যাে  
তােক আর বধ করা যােব না। িশিবের সব রানীরাও িছেলন,   ৗপদীও  সখােন িছল। সবাই যুিধি রেক   ষা করেত 
থাকল।  সিদন যুিধি েরর চ র ক িছল ন ল আর সহেদব। ন ল ও সহেদব এরাও বড়  যা া, িক  কণ   এেদর 
সবাইেক হািরেয় িদেয় খুব মার  মেরেছ। সবাই মার  খেয় িশিবের পািলেয় এেসেছ। এই খবরটা আবার চেল  গেছ 
 ীকৃে র কােছ। অজু ন  যই  নল যুিধি েরর এই অব া, ত ুিণ যু ভূিম  ছেড় তাড়াতািড় িশিবের চেল এেসেছ দাদার 
 খাজঁ িনেত। যুিধি র এেকই ঐভােব মার  খেয় এেসেছন তার ওপর হঠাৎ অজ  ুনেক িশিবের  দখেত  পেয় ভাবেছ অজু ন 
িন য়ই কণ েক হািরেয় িদেয় আমােক খবর িদেত এেসেছ।  
 
 যুিধি র িজে স করেছন ‘তুিম িক কণ  েক হািরেয় িদেয় এেসছ’? অজ  ুন বলেছন ‘কই নােতা’!  েনই যুিধি র 
 চ   রেগ বলেত    কেরেছন ‘তুিমই যুে র আেগ কত পণ কেরিছল, এই কের  দব  সই কের  দব। িক  কেণ  র 
িব ে  তুিম িকছুই করেত পারেল না। কণ  েক বধ করার শি  যিদ তুিম নাই রাখ তাহেল  তামার এই গা ীব অ  
কাউেক িদেয় দাও।  তামার এই গা ীেব িধ ার, যার জ  তুিম এতিদন লাফাি েল’। এেকই  হের  গেছন তার ওপর ঐ 
মার  খেয় এেসেছন তােতই যুিধি েরর মাথাটা  গেছ খারাপ হেয়। মা ষ যিদ শারীিরক ভােব কখন কা র কােছ লাি ত 
হয় তখন তার বুি  িঠক থােক না। 
 
 যুিধি েরর ঐ কথা  েন অজু নও  চ   রেগ  গেছন। কারণ অজু েনর  িত া িছল অজ  ুেনর আি তেক আর তাঁর 
গা বীেক যিদ  কউ অপমান কের তাহেল তার িশরে দ কের  দেব। অজ  ুন সে  সে  তেলায়ার বার কের িনেয়েছ 
যুিধি েরর মাথাটা  কেট  দেব বেল।  যমিন তেলায়ার তুেলেছন সে  সে   ীক ৃ বলেছন ‘আের! আের! িক হল! হঠাৎ 
তেলায়ার  কন তুলছ! এখােন  তা  কান যুে র পিরি িত  নই। কেণ র সােথ যু  কের যুিধি র  য  বেঁচ আেছন তােত  তা 
 তামার আন  হওয়া উিচৎ’।  ীকৃ  িক  বুেঝ  গেছন অজু ন যুিধি েরর গলা কাটেত যাে । তখন অজু ন বলেছন ‘আিম 
পণ কেরিছ আমার গা ীবেক  য অপমান করেব আিম তার ম ু ু কেট  দব। এই  য আিম পণ কেরিছ এখন আমার দাদার 
ম ু ু কেট িদেত পারেল আমার  সই পণ  থেক মুি  পাব। িক  অ  িদেক দাদার ম ু ুযিদ আিম  কেট িদই তারপর 
আমারও আর  বঁেচ থাকার  কান অথ   হয় না’।  ীকৃ  তখন বলেছন ইদািনং পা থ  জ ানািম ন বৃ াঃ  সিবত া  য়া। 
অকােল প ুষ ব া  সংর ং য বানগ াৎ ।।৮/৫১/১৫। ‘অজু ন তুিম   জনেদর  সবা কেরািন তাই ভুল জায়গায় 
 তামার   াধ এেস যায়’।   জনেদর যারা  সবা কের না তােদর িনেজেদর মেনর িবিভ  আেবেগর উপর িনয় ণ থােক 
না। মেনর িবিভ  ধেম র উপর কার িনয় ণ থােক? যারা   জনেদর  সবা কেরেছ।   াধ মেনর একটা ধম । যুে র সময় 
 তামার   াধেক িনেয় আসছ  সটা  কান  দােষর নয় িক  রাজমহেল এেস যুিধি েরর উপর   াধ করছ তার মােন 
 তামার   ােধর উপর  কান িনয় ণ  নই, কারণ তুিম   জেনর  সবা করিন।   জেনর  সবা করা থাকেল  তামার এই 
 রব া হত না।  ীকৃ  বলেছন অকায  াণ াং ি য়াণ া  স ংে যাগ ং যঃ কের া িত  ব। কায  াণ াম ি য়াণ া  স প াথ  
প ুষাধমঃ।।৮/৫১/১৭। ‘ য করার  যাগ  হেলও অসাধ  কাজ কের আর সাধ  হেলও িনিষ   প কায   কের  সই  লাকই 
অধম পু ষ’।  যমন একজন  রেলর সাধারণ কম চারী যিদ বেল আমােক  রেলর  জনােরল ম ােনজার হেত হেব। িক  
একজন কম চারী কখনই  জনােরল ম ােনজার পেদ  যেত পারেব না, কারণ একটা িবেশষ ক াডার  থেক  জনােরল পেদ 
িনেয়াগ করা হয়,  সই ক াডােরর  যাগ তা এই সাধারণ কম চারীর  নই। িক  তাও যিদ  স বলেত থােক আিম  রলম ীর 
খুব কােছর  লাক তােক ধের আিম  জনােরল ম ােনজােরর পদটা  পেয় যাব বা যিদ বেল আিম এই য  করব যােত 
 জনােরল পেদ  যেত পাির।  রেলর  জনােরল পেদ যাওয়াটা তার সাধ  নয়, তার হওয়ার কথাও নয়। এটা কারা কের? 
অধম পু ষরা কের। আর সাধ  িক  িনিষ ,  যমন মদ  খেয় রা ায় মাতলাম আিম করেতই পাির িক  এটা িনিষ । এই 
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 েটা যারা কের তারা অধম। আবার একটা কাজ করার অ মিত আমার আেছ িক  আমার পে  কাজটা অসাধ । এই 
কােজর  পছেন  ছাটাটাও অধম পু ষরাই কের। জািন আমার  ারা এই কাজটা হেব না, অথচ ঐ কােজর  পছেন আমার 
মনটােক লািগেয়  রেখিছ।  ীকৃ  আবার বলেছন ‘কত ব  অকত েব র  ান শা   থেক হয়, তুিম শা  পড়িন, শা  তুিম 
জাননা।  সইজ  তুিম বুঝেত পারছ না তুিম িক করেত যা । তুিম  য িজিনষটা করেত যা  এেত  য িহংসা হে   সই 
 বাধও  তামার  নই’। এই কথা বলার পর  ীক ৃ খুব মূল বান একটা কথা বলেছন  ািণ নাম বধ াত সব জ ায় া   
মে তা ম ম । অনৃতাং ব া বে দ াচ ং ন ত ু ি হং াৎ কথ ন।।৮/৫১/২২। ‘ ািণর িহংসা না করাটা    তেমা ধম । 
কা র  াণ র ার জ  যিদ িমেথ  কথা বলেত হয় তাও বলেব। িক  িহংসা কখনই করেব না’। আমােদর ধেম র মূল িথম 
হে  অিহংসা পরেমা ধম ।  য যাই বলুক সত  সাধন এটা িহ েদর     ধম  নয়,  ধু িহ েদরই নয় কা রই ধম  নয়, 
অিহংসাই     ধম , অিহংসা পরেমা ধম । তাহেল মহাভারেতর যু টােক আমরা িক বলব? মহাভারেতর যু টা িহংসার মেধ  
পেড় না। যারঁা িহংসা আর অিহংসােক ব াখ া করেছন তারঁাই বেল িদে ন যারা আততায়ী তােদরেক  মের দাও, এটা 
তখন িহংসার মেধ  পড়েব না। আরও আেছ, একজনেক  মের যিদ দশ জনেক বাচঁান যায় তখন  সই মারাটােকও অ মিত 
িদেয়  দয়।   
 
  ীকৃ  এখােন বলেছন  কান  কান অব ায় িমেথ  কথা বলেল পাপ লাগেব না – িব বাহক ােল র িতস ে য়াে গ 
 াণ াত ে য় স ব ধনাপহাে র । িব   চাে থ   নৃত ং বেদ ত প ানৃতা  রপ াত কাি ন। ।৮/৫১/৩৩।  ছেল বা  মেয়র 
িবেয়র কথা চলেছ তখন  মেয়র বাবা  যমন বেল আমার  মেয়  দখেত খুব   র, আমার  ছেল এত আয় কের, এটােক 
 দােষর মেধ  ধরা হয় না। রিতকােল, যখন একজন পু ষ একজন নারীেক ভােলাবাসেছ তখন  স বলেতই পাের  তামার 
মত   রী  কউ  নই, তার  শংসা কের যত খুশী িমেথ  কথা বলা যায় তােত  দাষ হয় না। কা র  াণ র ােত  বা 
িনেজেক বাঁচাবার জ  যিদ িমেথ  কথা বলেত হয় তখনও তােত  কান পাপ লােগ না। আবার বলেছন যারা  া ণ, ভােলা 
 লাক তােদর ভােলার জ  িকছ ুকরেত িগেয় যিদ িমেথ  কথা বলেত হয় তখনও  কান  দাষ লােগ না। কা র সব    
অপহরণ হেয় যাে ,  সই সময় একটা িমেথ  কথা বেল িদেল যিদ তার স ি  র া  পেয় যায় তখন  সই িমেথ  কথােত 
তার  কান পাপ লােগ না।  ীমা ঠা রেক িমেথ  কথা বেল খাওয়াে ন। তখন  ীমাও বলেছন বা া ও  গীেক যিদ িমেথ  
কথা বেল খাওয়ান হয় তােত  দাষ হয় না।  
 
 এখােন  ীকৃ   েটা কািহনী বলেছন। বলাক নােম এক ব াধ একবার একটা অ  ম ৃগেক  মের িদেয়িছল। তােত 
ব ােধর  কান পাপ লােগিন, কারণ অ  মৃেগর এত ক  হি ল যার জ  ব াধ মৃগটােক  মের িদেয়িছল। গা ীজীর জীবেন 
এই ধরেণর ঘটনা আেছ। গা ীজীর আ েম একটা বাছুেরর িক একটা অ খ হেয়িছল তখন গা ীজী বেল িদেলন 
বাছুরটােক  মের  ফলেত। এই িনেয় আবার গা ীজীর অেনক সমােলাচনা হেয়িছল। িক  গা ীজী পির ার, বাছুরটা এত 
ক  পাে  তার  চেয় বরং ওেক  মের  ফল।  কৗিশক মুিন িনেজেক সেত   িতি ত  রেখিছেলন। একজন পিথকেক 
ডাকাতরা তাড়া করেতই পিথক  কৗিশক মুিনর আ েম আ য় িনেয়িছল। ডাকাতরা এেস  কৗিশক মুিনেক িজে স করেতই 
িতিন সিত  কথা বলেবন বেল পিথকেক  দিখেয় িদেয়িছেলন। ডাকাতরা পিথকেক  মের িদেয়িছল বেল তার পাপটা 
 কৗিশক মুিনরও লাগল।  ীক ৃ সত  কথার উপর অেনক কথাই বলেছন ‘যিদ  দখ সত  কথা বলেল অেনক ঝােমলা হেয় 
 যেত পাের তাহেল  মৗন  থেক যাও। যিদ  মৗন না থাকা যায় তাহেল যিদ িমেথ  কথা বলেল তােত কা র  াণ  বঁেচ 
যােব কা র অপহরণ হওয়া আটকান যােব তাহেল পির ার িমেথ  কথা বেল দাও’।  
 
 অজু েনর এখন সম া হেয়  গেছ, একিদেক তারঁ পণ আেছ,  য তাঁর গা ীেবর অপমান করেব তােক িতিন বধ 
কের  দেবন অ  িদেক  ীক ৃ  বলেছন দাদােক বধ করা খুব অ ায় কাজ।  ীকৃ  তখন বলেছন যদা মানং লভ েত 
মাননাহ  দা স  ব জীব িত জ ীবেলাে ক। য দাবম ানং লভে ত মহা ং ত দা জ ীব ৃত ইত ুচ েত স ঃ। ।৮/৫১/৭৯।  
মানী  লাক যখন স ান লাভ কেরন তখনই িতিন জীিবত থােকন, আর িতিন যখন   তর অপমািনত  বাধ কেরন তখন 
তােঁক জীব ৃত বলা হয়। আমােদর শাে  িবধান আেছ যিদ   জনেক ‘তুই’ বেল সে াধন কের অপমানজনক কথা বেল 
 দওয়া হয় তখন  সটা   জনেক হত ার সমতুল  বেল গণ  করা হয়। তাহেল  তামার কথা  থেক  গল। আর তুিম যিদ 
এমিন বধ কের দাও তাহেল  সটা অধম  হেয় যােব। অ  িদেক যিদ বধ না কর তােতও অধম  হেব’। ব   , অজু ন 
দাদােক বধ করা  থেক  রহাই  পেয়  গেলন। এবার অজু ন    করেলন যুিধি র তুই বেল গালাগাল িদেত। িবরাট ল া 
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 সই গালাগািলর তািলকা। আমরা এখােন কেয়কিট উে খ করিছ।  য যুিধি রেক এত িদন অজু ন পা ছুেঁয়  ণাম করত 
আর ‘আপিন’ বেল সে াধন করেতন এখন  সই যুিধি রেক অজ  ুন ‘তুই’ বেল গালাগাল িদেত    কেরেছ। অজু ন 
যুিধি রেক বলেছন ‘ লােকরা বেল  ি েয়র বল তার বা েত িক   তার যত শি  িজ ােত। তুই একটা িন ুর  লাক, 
 তার ভােলার জ  আিম িশখ ীেক সামেন  রেখ িপতামহ ভী েক শরশয ায় শািয়ত করলাম। এ েলা আমােক  কন 
করেত হেয়েছ? কারণ তুই জুয়া  খলােত আস  বেল আমােদর সবাইেক িনি ত কম  করেত হে ।  তার জ ই আজ 
আমােদর এত  ঃখ-ক , জীবেন  তার জ  যিদ একটুও  খ  পতাম িক   কান  খই  পলাম না। যা একটু  খ  পেয়িছ 
 সটাও আমােদর  মতার জ । আজ  তার জুয়ার  িত এই আসি র জ  আমােদর এই  গ িত। আজেক  য এত  ি য় 
 সনা রণভূিমেত মের পেড় আেছ আর বািক যারা আেছ তােদর কা র হাত  কেট  গেছ কা র পা  কেট  গেছ, চািরিদেক 
একটা   েনর হাহাকাের   ে    শােন পিরণত হেয়েছ এই সব হেয়েছ  তার জুয়া  খলার জ । আর আজ   ৗপদীর 
িবছানায় বেস বেস বড় বড় ভাষণ িদি স’। এইভােব আরও অেনক কথা বেলই অজ  ুন আবার তেলায়ার বার কেরেছন। 
 ীকৃ  তখন বলেছন ‘আবার  কন তেলায়ার বার করেছা’? অজু ন বলেছ ‘না, দাদােক এই সব কথা বললাম বেল আিম 
এবার আমার িনেজর গলাটা  কেট  দব। দাদােক এইভােব অপমান করলাম এটা বেধর সমান আিমও তাই আর এই মুখ 
িনেয় বাচঁেত চাইনা’।  ীক ৃ তখন বলেলন ‘এসব করার িকছু দরকার হেব না, তুিম যিদ আবার দাদার কােছ  মা  চেয় 
নাও তাহেল সব অপরাধ মাফ হেয় যােব’।  ীকৃে র কথা  েন অজ  ুন আবার যুিধি েরর কােছ  মা চাইেলন। 
 
 অজু ন এইভােব বলার পর যুিধি েরর  চােখ জল এেস  গেছ। সব  েন যুিধি র বলেছন ‘বুঝেত পারিছ আিম 
অেনক অ ায় কেরিছ, আিম সিত ই একটা পাপী, অপদাথ  । তাই আিম চললাম এখােন থাকার  যাগ তা আমার  নই। এই 
যুে  আমার আর  কান আ হ  নই, আমার রাজ ও চাইনা, আিম চললাম’। এত েণ যুিধি েরর মেন  লেগেছ, তারঁ ভাইরা 
মেন মেন তারঁ স ে  িক ভাবেছ  সটাও িতিন বুেঝ িনেলন। যুিধি র বলেছন ‘ তামরা ভীমেক রাজা কের দাও, এই 
অপমান জনক কথা  শানার পর আিম আর  বেঁচ থাকেত চাইনা, আিম চললাম’। এক ভয় র ও স টজনক পিরি িতর 
উ ব হেয়  গেছ।  ীকৃ েক আবার মধ  া করেত  নেম পড়েত হল। একবার যুিধি রেক  বাঝাে ন আবার অজ  ুনেক 
 ডেক এেন  বাঝাে ন, তারপর সবাইেক একসােথ কের  কান রকেম িমটমাট করােলন। যুিধি েরর মেন সারা জীবন এই 
ক টা িছল অজু ন এইভােব আমােক অপমান কেরেছ। একটা সাধারণ িজিনষ  থেক িকভােব কত িকছ ুহেয়  যেত পাের 
মহাভারত এখােন  সটাও  দিখেয় িদল।  
 
 আবার সবাই যু ভূিমেত িফের িগেয় যু  করেত    করেলন। অজু নও তাঁর রথ িনেয় এেগাে ন। শল  আবার 
কণ  েক উে িজত কের রাগাবার  চ া কের যাে ন ‘ দেখা কণ  ! ঐ অজ  ুন এেগাে । তুিম িক  ভয়  পেয়া না, আিম 
 তামার পােশ আিছ’।  থেক  থেক শল  কণ  েক বেলই যাে  ‘তুিম িক  ভয়  পেয়া না, ভয় পাওয়ার িকছু  নই আিম 
 তামার পােশ আিছ’। কণ  ও ততই  রেগ যাে । সব সময়  য এই রকম করেছ তা নয়, মােঝ মােঝ আবার কণ  েক 
উৎসাহও িদে ন। যতই  হাক শল েক একটা দায়ী   দওয়া হেয়েছ,  সটাও তারঁ মাথায় আেছ। শল  আর কেণ  র স ক টা 
এই যুে  খুব জিটল।  
 
ভী েমর  ঃ শা সন বধ 
 এই কিদেন  সনা সংখ াও খুব কেম  গেছ। এই অব ায় ভীম আর  ঃশাসন  জেন মুেখামুিখ হেয়  গেছ। ভীম 
এবার আর  ঃশাসনেক পালাবার  েযাগ না িদেয় তােক যুে  হািরেয় বধ কের িদেয়েছ। বধ করার পর ভীম একটা 
তেলায়ার িনেয়  ঃশাসেনর ম ু ুটা  কেট িদেয়েছ। গদ  ান  থেক  য র   বেরাে  ভীম  ই হােতর অ িলেত  ঃশােনর র  
িনেয় পান করেত    কেরেছ। আর ঐ অব ায় ভীম বলেত    কেরেছ ‘আিম  য মােয়র  ধ  খেয়িছ, মধ ুআর িঘ 
 খেয়িছ,  গ ীয় পানীয়,  ধ আর দই িমি ত উ ম  পয় ব  এবং মদ ও অমৃেতর  ায়   া  রসযু  অ া   য সকল 
পানীয়  ব  জগেত আেছ সব িকছুর  থেক আিম আজ      পয় পদাথ    ঃশাসেনর র  পান করিছ’। অথচ পেরর িদেক 
ধতৃরা  যখন ভীমেক বলিছেলন ‘তুিম  ঃশাসেনর র  পান কেরিছেল’। ভীমেসন তখন ভেয় রীিতমত কা ঁপিছল। ভেয় 
ভেয় ভীমেসন বলিছল ‘না না, আিম র  পান কিরিন, িজ া িদেয়  ধ ু শ  কেরিছলাম, কারণ সভায় আিম  িত া 
কেরিছলাম  ঃশাসেনর র  আিম পান করব’। ভীম এখন কতট ু  খেয়িছল আর আেদৗ  খেয়িছল িকনা ভগবান জােনন 
িক  পের ধ ৃতরাে র কােছ বেলিছেলন আিম িজভ িদেয়  ধ ু একট ু শ  কেরিছলাম। মহাভারেতর এখােনও ভীেমর 
র পােনর বণ  না করা হে  না,  ধ ুভীেমর উি টু  তুেল  দওয়া হেয়েছ। ভীম এতিদন ধের  য রাগটােক  ভতের জিমেয় 
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 রেখিছল ভীেমর এই উি েত এেস  সই রাগটা িমটল। এখােনও ভীম তার রােগর বিহঃ কাশটা এইভােব বলেছন 
এতিদেন আিম যা  খেয়িছ সবার  থেক এই র ই    । পেরর িদেক অেনক মহাভারেত বলা হেয়েছ ভীম  ঃশাসেনর 
বুকটা িচের  সখান  থেক র  িনেয় পান কেরিছেলন,  কননা ভীম সভােত  িত া কেরিছল আিম  ঃশাসেনর বুক িচের 
র পান না করা পয   জীবেন শাি  পাব না। অব  মলূ মহাভারেত বলা হে  ভীম  ঃশাসেনর ম ু ুটা তেলায়ার িদেয় 
 কেট িদেয়িছেলন। 
 
অ জ ু ন আর ক েণ  র স  ু খ ল ড়া ই ও ক েণ  র পতন 
 এরপর কণ   আর অজ  ুন  শষ বােরর জ  মুেখামুিখ এেস  গেছ। মহাভারেত এই জায়গাটােত বণ  না করা হে  
কা  ব ীয  সে মৗ যুে  ত থা দাশর ে থঃ সে ম ৗ। িব ুবী য  সে মৗ  চােভৗ তথা ভ ব মে সৗ যুিধ।।৮/৬৪/২৬। যুে  
 জেনই  যন  ীরামচ , কাত বীয  অজু ন, িব  ুবা িশব।  জনই  রবীর, মহাভারত যখন  লখা হেয়িছল তখন  জেন বুেঝই 
কণ  েক একটু  ছাট কেরই  দখােনা হেয়েছ, িক  পেরর িদেক মহাভারতেক আধার কের যত কািহনী ও উপ াসািদ  লখা 
হেয়েছ  সখােন মহাভারেতর এই ঘাটিতটােক িমিটেয়  দওয়া হেয়েছ। বলেছ যখন কণ   আর অজু েনর যু     হেয়েছ তখন 
যত রকেমর িদব   ািণ িছল, এমনিক  বদ, উপিনষদ তার সােথ যত উপেবদ িছল তারঁাও শরীর ধারণ কের য ুভূিমেত 
এেস  দখেত    কেরেছন কণ   আর অজু েনর য ুটা  কমন হে । এেদর মেধ   বশীর ভাগই অজ  ুেনর জয়  দখেত 
চাইিছেলন। বসে বা ম তঃ স াধ া   া িবে হি ে নৗ তথা। অ ি ির    সাম  পব েনাহ থ ি দে শা দশ। । 
ধন য়   ত প ে  আ িদত াঃ কণ  েতাহভ ব  ।৮/৬৪/৪৯। ব গণ, সাধ গণ,   গণ, ম ৎ, অি নী মার, অি , ই , 
চ , বায়ু এবং দশ িদ   এনারা সবাই অজু েনর পে   গেলন আর আিদত গণ সবাই কেণ  র জয়  দখেত চাইেছন। 
 দবতােদর মেধ ও  েটা ভাগ হেয়  গেছ।  দবতারাও আেগ  থেক জানেতন না কণ   িজতেব না অজ  ুন িজতেব। এখােন 
িবরাট তািলকা  দওয়া হেয়েছ। যত রকেমর মুিন, চারণ, িস , গ ড়,  বদ, ইিতহাস, পুরান এরা সবাই অজু েনর পে  
অ   দবতারা সবাই কেণ  র পে । আবার বলেছন যত রকেমর   ত, িপশাচ, রা স এরা সব কেণ  র পে । এখােন 
 দখােনা হে  জগেত যত রকেমর িদব   ািণ আেছ সবাই  েটা দেল িবভ  হেয়  গেছ। এিদেক সযূ  এেস বলেছন কণ  ই 
িজতেব, আবার ই  এেস সূয  েক বলেছন অজ  ুনই িজতেব।  ীক পুরােন  দবতােদর বণ  না আমােদর  দবতােদর মতই করা 
হেয়েছ।  ীক পুরােনও যখন  কান য ু হয়  দবতারা এেস  সই যু   দখেত থােকন।  ীক কািহনীেত যত বড় বড়  যা া 
আেছ তােদর  বশীর ভাগই  কান না  কান  দবতার স ান,  যমন কণ   সেূয র, অজ  ুন ইে র। ওখােন একবার  ীক  কান 
 দবীর স ােনর সােথ একজেনর লড়াই চলিছল,  সও অ  এক  দবীর স ান।  ই  দবীরই খুব ই া  য তাঁর স ান  যন 
না  হের যায়।  ই  দবীর স ােনর মেধ  লড়াই চলেছ। তারমেধ  এক  দবীর িক একটা বর িছল, িতিন  সটা িদেয় 
 দবতােদর রাজা জুিপটরেক যু ভূিম  থেক সিরেয় িনেয়  গেছন। এই রকম নানান কািহনীর মেধ   দবতারা জিড়েয় 
আেছন।  দবতারা হেলন মা েষরই আেরকটু উ ে ণীর  ািণ। এখােন সব িদব   ািণরা উদ ীব হেয় রেয়েছন কণ   
অজু েনর এই যুে র িক পরণিত হয়। হয়েতা  বিটংও চলিছল। 
 
  সই সময় অ  ামা আবার  শষ বােরর মত  েয াধেনর কােছ িগেয় বলেছ ‘ েয াধন! এখনও সময় আেছ এত 
 ি েয়র  াণ সংহার হেয়  গেছ, তুিম এখনও িক  সি  কের নাও। ভীে র পতন হেয়  গেছ, আমার বাবা মারা  গেছন, 
যা হবার হেয়  গেছ সব ভুেল িগেয় তুিম সি  কের নাও। এই যুে   দখেত  তা পারছ কা রই ভােলা িকছু হে  না, 
 পে র  লাকই  ধ ুমারা যাে । আিম এখনও যিদ  তামার বুেড়া বাবা ধতৃরা ,  তামার মা গা ারীর নাম কের যুিধি েরর 
কােছ িগেয় বিল সি  কের িনেত  স িক  রাজী হেয় যােব, তুিমও আর এই যু েক এেগােত িদও না’। িক   েয  াধন  তা 
িকছুেতই  নেব না।  েয  াধন তখন যুে র অেনক ঘটনা বেল বলেছ ‘এত কা  যখন হেয়  গেছ এর পর আর সি  হেত 
পােরনা িবেশষ কের ভীম  যভােব  ঃশাসনেক বধ কেরেছ এরপর  তা  কান ভােবই সি  হেত পােরনা। আর তুিম একটু 
অেপ া কর কণ   িকছ ুণ পের অজু নেক বধ কের  দেব,  কান িচ া  নই’। 
 
 এিদেক কণ   আর অজু েনর  শষ লড়াই    হেয়  গেছ। কেণ  র কােছ একটা মারা ক ধরেনর বাণ িছল যােক বলা 
হয় সপ বাণ। যখন খা ববন দাহন হয় তখন ওর মেধ  ত েকর এক স ান অ েসন  বঁেচ িগেয়িছল। ত েকর এই স ান 
অ েসন মেন মেন িঠক কেরিছল যুে  অজু নেক দংশন কের আিম এর বদলা  নব। এখন অ েসন শরীরটােক   ু কের 
কেণ র তীেরর মেধ  বেস িগেয়িছল। বাণটা যখন কণ   অজু েনর িদেক মারেব তখন  স অজু নেক িগেয় দংশন করেব। 
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একবার দংশন কের িদেল আর অজু ন বাঁচেত পারেব না।  সই বাণটােক কণ   চ েনর মেধ   রেখ নানা রকম ভােব পূজা 
কেরিছল। কণ   যখন বাণটা চািলেয়েছ,  ীকৃ   দখেছন বাণ  যটা আসেছ একট ুঅ  রকম মেন হে । িতিন তখন হঠাৎ 
িনেজর পােয়র  জাের রেথর অ ভাগেক খুব  জাের  চেপ িদেয়েছন। িতিন ভগবান িকনা তারঁ মেধ  অন  শি । িতিন 
 চেপ িদেতই রেথর সামেনর অংশটা মািটেত বেস  গেছ, রথটাও নীচ ুহেয়  গেছ। এখন বাণ  যটা আসিছল  সটা অজু েনর 
ম ুটেক    ু িনেয় উেড়  বিরেয়  গেছ। অজু ন এবারও  বঁেচ  গল। অজ  ুন বলেছন ‘ হ বা েদব! আপিন হঠাৎ এটা িক 
করেলন’।  ীকৃ  বলেছন ‘এই  য বাণটা  তামার মাথােত ল   কের মারা হেয়িছল এই বাণ  থেক  তামার বাচঁার কথা 
নয়, এই বােণর মেধ  সাপ বেস আেছ।  কান রকেম  তামার গােয়ও যিদ  শ  করত তােতই তুিম মারা  যেত। এই বাণ 
 থেক  তামােক  কান ভােবই বাঁচান  যত না।  সইজ  রথটােক আিম নীেচ দািবেয় িদেয়িছ’। নাগ যখন  দখল অজু ন 
 বেঁচ  গেছ তখন নাগ আবার কেণ  র কােছ িফের  গেছ। কণ  েক িগেয় বলেছ ‘কণ  !  তামার  কান িচ া  নই, আিম আিছ, 
তুিম আবার স ান কর’। কণ   তখন বলল ‘িক ব াপার! আিম  তা িকছু জািননা  য তুিম আমার তীেরর মেধ  আ য় 
িনেয়িছেল’! নাগ সব ব াপার বলেত কণ   বলেছ ‘যিদ  কান একটা বাণ িদেয় আিম একশটা অজু নেক মারেত পাির তাও 
 য বাণ আমার ব থ   হেয়  গেছ  সই বাণ আিম ি তীয়বার চালাব না। আর ি তীয় কথা হল  তামার সাহায  িনেয় আিম 
অজু নেক জয় করেত চাই না, আিম আমার শি েতই অজু নেক জয় করব’। তখনও কণ   িনেজর শি  ও  মতার উপর দঢ়ৃ 
িব াস, কণ   আসেল বড়  রবীর িকনা। নাগ অজু েনর উপর বদলা িনেত পারেছ না বেল খুব  রেগ  গেছ। কণ   তােক 
 ত াখ ান কের  দওয়ােত এবার  স সরাসির অজু নেক আ মণ কেরেছ। অজু ন  দখেছ এটা আবার  কাথা  থেক িক 
আসেছ। অজু ন তখন নাগেক  মের উিড়েয় িদেয়েছ।  
 
 কণ   আর অজু েনর যু েক  ক  কের চািরিদেক তুমুল লড়াই চলেছ, সম  জায়গা রে   ভেস িগেয় কদ  মা  হেয় 
 গেছ। যু ও  শেষর িদেক চেল আসেছ। তখন কণ   ভাবেছ এইবার পর রাম তােক  য অ টা িশ া িদেয়িছেলন  সটােক 
অজু েনর উপর স ান করেবন। িক  স ান করেত িগেয় িকছুেতই ম টা তার মেন পড়েছ না। অেনেক এই অ টােক 
  া  বেল িক  এখােন বলেছ ভাগ বা । একই ব াপার, সবটাই অেমাঘ। এিদেক ম টা িকছুেতই মেন পড়েছ না আর 
িঠক  সই সময় তার রেথর চাকাটাও মািটেত বেস  গেছ। শল েক চাকাটােক তুলেত বলােত শল  বলেছ ‘আিম এখন 
 ঘাড়া সামলাি , আিম িকছুেতই নীেচ নামব না, তুিম নীেচ যাও আর চাকাটােক  তাল। আিম যিদ নািম  তা  ঘাড়া েলা 
পািলেয় যােব’। কণ   তখন বাধ  হেয় রথ  থেক  নেমেছ। কেণ  র হােতেতা এখন  কান অ   নই কারণ তােক চাকাটা আেগ 
তুলেত হেব। অজু নেক তখন  ীকৃ  বলেছন ‘ দেখা অজু ন! এটাই হে  উপযু  সময়, এখনই কেণ  র উপর তীর চালাও’। 
রথ  থেক নামার আেগ থাকেতই অজ  ুন কণ  েক  মাগত বাণ  মেরই চেলেছ, একটুও অবসর িদে  না কণ  েক  য অ  
 রেখ রথ  থেক  নেম রেথর চাকাটা আেগ সরােব। এিদেক  ীকৃ ও বেল যাে ন তুিম একটুও থামেব না, তীর মারেতই 
থাক। কণ   তখন অজু নেক বলেছ ‘অজ  ুন! বাণ মারাটা একটু থামাও আমােক আেগ রেথর চাকাটা বার কের িনেত দাও, 
আমার কপােলর  দােষ চাকাটা িঠক এই সমেয়ই  ফঁেস  গেছ’। কণ   তখন যুে র অেনক েলা িনয়েমর কথা উে খ কের 
বলেছ এই এই অব ায় যু  করা িনেষধ ‘অজ  ুন! তুিম এরকম কেরা না, এই অব ায় যিদ তুিম আমার উপর বাণ চালাও 
তাহেল  তামার  য এত  নাম, এত িদব া  সব নাশ হেয় যােব। একটা কথা তুিম  জেন নাও আিম  তামােকও ভয় 
পাইনা আর  ীকৃ েকও ভয় পাইনা িক  আমােক রেথর চাকাটা বার কের িনেত দাও তারপর সমােন সমােন লড়াই হেব’। 
 
  ীকৃ  তখন খুব   র ভােব কণ  েক বলেত লাগেলন ‘ দেখা কণ  ! িক ভােগ র কথা  তামার মুখ  থেক এখন 
ধেম র কথা  বেরাে । যারা নীচ  কৃিতর  লাক তারা যখন িবপেদ পেড় তখন তারা  দবেক িন া কের, এর আেগ আেগ 
তারা  য   ম  কেরেছ  স েলা ভুেল যায়। তুিম  য এখন ধেম র কথা বলছ  সটা  েনও ভােলা লাগেছ।  দখ কণ  ! 
 েয াধন,  ঃশাসন ও শ িন যখন  তামার সমথ  েন একব া   ৗপদীেক সভায় িনেয় এেসিছল তখন  তামার ধম   কাথায় 
িছল? যখন    শ িন চ া  কের  তামার অ েমাদেন অ  ীড়ায় িনতা  অনিভ  যুিধি রেক হািরেয় িদেয়িছল তখন 
 তামার ধম   কাথায় িছল?  েয াধন যখন  তামার মদেত ভীমেক িবষয ু খাবার খাইেয়িছল তখন  তামার ধম   কাথায় 
িছল? যখন তুিম বারণাবেত জতুগৃেহ ঘুম  পা বেদর পুিড়েয় মারার জ  আ ন লািগেয়িছেল তখন  তামার ধম   কাথায় 
িছল?  ঃশাসন রজঃ লা   ৗপদীেক  টেন এেন সভার মেধ  ব  হরণ কের অপমান করিছল তখন তুিম উপহাস কের 
বেলিছেল ‘ তামার  ামীরা এখন নরেক চেল  গেছ তুিম অ   কান পিতেক বরণ কের নাও’ তখন  তামার ধম   কাথায় 
িছল? যখন তুিম পা বেদর ঐ েয  ঈষ  াি ত হেয় রাজ েলােভ শ িনেক আ য় কের পা বেদর   ত ীড়ায়  ডেকিছেল তখন 
 তামার ধম   কাথায় িছল?  যখন তুিম সব বড় বড় মহারথীেদর িনেয় একটা বা া  ছেল অিভম  েক একা চািরিদক  থেক 
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িঘের নশৃংস ভােব বধ করেল তখন  তামার এই ধম   কাথায় িছল? এর আেগ আেগ তুিম এত অধম  কের এেসছ আর 
এখন ধেম র কথা বেল বেল িজেভর তালু  িকেয়  ফলেল িক হেব’? এইসব কথা  েন কেণ  র মুখটা এেকবাের নীচু হেয় 
 গেছ। এরপর আর িক বলেব, িকছুই বলার  নই। রেথর চাকাও তুলেত হেব, আবার যু ও করেত হেব। িক   েটা কাজ 
 তা এক সে  করা যােব না। কণ   তাই  থেম  চুর মারা ক ধরেণর অ  অজু েনর িদেক িনে প কেরই নীেচ  নেম রেথর 
চাকা সরােত  লেগ  গল,  ভেবিছল অজু ন যত ণ তার অ েক সামলােব তত েণ  সই চাকাটা উপের তুেল  দেব।  ীকৃ  
তখনই অজু নেক  বেল িদেলন ‘অজু ন! এই  েযাগ, কণ   রেথ আেরাহণ করার আেগই ওর ম ু ুটা  ছদ কের দাও’। তখন 
অপরা  হেয় এেসেছ,  ীকৃে র িনেদ  শ  পেতই অজু ন অ িলক নােম এক িবেশষ বাণ িনেয় গা ীেব  রেখ স ান 
করেলন। গা ীব  থেক অ িলক বাণ ছাড়েত  সাজা িগেয় কেণ  র িশেরাে দ কের িদল। কেণ  র ম ক  ছদন হেতই 
চািরিদেক িবরাট  সারেগাল হেয়  গেছ। এখােন ব াসেদব খুব কািব ক বণ  না িদে ন। সহ রি িদ  বস ে য় যথা 
তথাহপত ৎ কণ  িশে র া ব  র া  ।।৮/৬৬/১৮১। িদনাবসােন সযূ   যমন অ াচেল অ িমত হয়,  তমিন কেণ  র ম কিট 
ভূতেল পিতত হল।  

শ ল  প ব   
 
 কেণ র মৃতু র পর  কৗরব  সনারা ভেয়  য  যিদেক  পেরেছ সব পালােত    কেরেছ।  েয াধনািদরা এখন  ক 
 সনাপিত হেব এই িনেয় আেলাচনা করেত বেস  গেছ। সােড় সেতর িদন য ু অিত া  হেয়  গেছ।  শষ পয   শল েক 
 সনাপিত করা হল। িক  শল  কােদর িনেয় যু  করেবন!  ায় সব  সনারাই মারা  গেছ না হয় পািলেয়  গেছ, বািক 
সামা   যকজন িছল তােদর িনেয় শল  বািক অেধ  ক িদন যু  করেত িগেয়  সইিদনই আঠােরা িদেনর মাথায় মারা 
 গেলন। কৃপাচায  তখনও  েয াধনেক  বাঝাে ন ‘তুিম এখনও যুিধি েরর সে  সি  কের নাও’।  েয াধেনর সব  স  
 শষ হেয়  গেছ তাও  েয  াধন কপৃাচােয র কথা  নেত রাজী হল না। কৃপাচায  এটাই  বাঝাে ন  য ‘বৃহ িতর নীিতেতও 
বেল হী য়ম াে নন  ব স ি ঃ পে য   ব ঃ সে মন বা। িব ে হা ব  ম াে নন ন ীিতে র ষা বৃহ ে তঃ। ।৯/৩/৪০। যখন 
িনেজর শি  কেম যায় বা সমান হেয় যায় তখন সি  কের িনেত হয়। আমরা  থেম এগােরা অে ৗিহণী  সনা িনেয় যু  
   কেরিছলাম, পা বরা  সখােন সাত অে ৗিহণী  স  িনেয় য ু করেত এেসিছল। এখন আমােদর তুলনায় ওেদর  স  
অেনক  বশী হেয়  গেছ  সইজ  বলিছ এখনও  েযাগ আেছ তুিম সি  কের নাও’।  েয  াধন তাও  কান কথা  নেব না 
বলেছ ‘যাই হেয় যাক আমরা সি  করেত যােবা না’। 
 
  শষ িদন অথ  াৎ ঊিনশ িদেনর সকােল পা বরা  স  িনেয় যু ে ে  হািজর হেয়  দখেছ  কৗরবেদর  কউই যু  
করেত আেসিন।  ক আসেব যু  করেত?  কান  স ই এখন  নই।  ধু  েয াধন, কপৃাচায  ও অ  ামা  বঁেচ আেছ িক  
এরাও  কউ য ু করেত আেসিন। মাঠ ফাকঁা। স য়  য এই কািহনী ধতৃরা েক বলেছ,  স তখন যু ভূিমর  কাথাও ঘুরঘুর 
করিছল। সাত িক িগেয় স য়েক ধেরেছ। ধ ৃ    বলেছ এেকও  কেট দাও। ব াসেদব এেস তখন স য়েক বাঁচােলন।  
 
 েয  া ধ েন র  দ মে ধ   েব শ, য ু িধ ি র ও  েয  াধ ে নর উ ি  ও  ত ু  ি , ভী ম কত  ৃক গদ ায ু ে   েয  া ধ েন র ঊ  ভ  
 স য় ধতৃরা েক বলেছ ‘যুে র  শেষ পা বেদর কােছ িবশাল সাত অে ৗিহণী বািহনীর মেধ  মা    হাজার রথ, 
সাতশ হািত, পাচঁ হাজার  ঘাড়া আর দশ হাজার  স  িছল।  েয াধেনর তরেফ  েয াধন একা।  েয াধন যখন  দখল  স 
একা হেয়  গেছ, তখন  স একটা  েদর মেধ  িগেয় জেলর   ন কের তার মেধ  লুিকেয়  গল, আসেল   ক ি য়ার 
 ারা জেলর মেধ  িনেজেক লুিকেয়  রেখেছ। পা বরা এেস  েয াধনেক খঁুজেছ, তােক  তা এখনও  কউ বধ কেরিন িক  
 স  কাথায়  যেত পাের। কােছই এক িনষাদ িছল  স িগেয় পা বেদর খবর িদেয়েছ  য  েয  াধন ঐ  েদর মেধ  িগেয় 
লুিকেয় আেছ। যুিধি র িগেয়  েয াধনেক আ ান কের বলেছন ‘এিক!  তামার  লাভেক চির াথ   করেত িগেয় এত  লােকর 
 াণ হরণ হেয়  গল আর এখন তুিম যু  না কের আ েগাপন কের আছ, তুিম িনেজর  েলর কল  হেত  যও না’। 
যুিধি েরর কথা  েন  েয াধন  েদর জল  থেক  বিরেয় এেসেছ।  েয াধন যুিধি রেক বলেছ  নতি  ং ম হার াজা য ীঃ 
 ািণ নমা িবে শৎ । ন চ  াণ ভ য়া ীে তা ব পযাে তাহ ি  ভ ার ত।।৯/২৯/৩৬। ‘ কান  ািণর মেন ভয় ঢ ুেক  যেতই 
পাের, এটা  কান অ াভািবক িকছু নয় িক  আিম  সই  ােণর ভেয়ও রণ ল  থেক পািলেয় আিসিন’। পত লী 
 যাগসেূ ও বলেছ  কান  ািণই মরেত চায় না,  যােগর ভাষায় এেক বলা হয় অিভিনেবশ।  েয াধন বলেছ ‘তেব এটা 
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 তামরা  জেন রাখ আিম  ােণর ভেয় এখােন লুেকােত আিসিন। আমার কােছ এখন  কান রথ  নই, আমার কােছ এখন 
 কান অ   নই, আমার  য পা  র ক তারাও  নই, আমার  সনােদর  কউ  নই, আিম একটু িব ােমর অিভলাশ িনেয় এই 
 েদ আ য় িনেয়িছ।  তামরাও এখন একটু িব াম কের নাও, তারপর আিম  তামােদর সে  য ু করব’। তখন যুিধি র 
বলেছন ‘ া ঁিঠকই বলছ  তামার  তা এখন িকছুই  নই, এইভােব  তা আর লড়াই হয় না, তেব এক কাজ কর তুিম  য 
 কান একটা অ   বেছ নাও আর আমােদর পাচঁ জেনর মেধ   য  কান একজনেক  বেছ িনেয় লড়াই হেয় যাক। এখােন 
 য িজতেব  সই সা াজ  পােব’। এখােনই  বাঝা যায় যুিধি েরর এেকবারই বা ব বুি  িছল না,  সাজা বাংলায় বলা যায় 
মাথােমাটা  লাক িছেলন। এত বড় য ু হেয় যাওয়ার পর  েয াধন যিদ বলত িঠক আেছ আিম ন ল িকংবা সহেদবেক 
 বেছ িনি । িক   েয াধন  সই পেথ  গলই না, বলল ‘আিম  তা  তামােদর চার ভাইেক িহসােবর মেধ ই ধির না। 
একমা  ভীমেসনই গদাযুে  আমার সমান সমান। ভীম এিগেয় আ ক আিম ভীেমর সােথই লড়াই কির’। এই লড়াইটা 
যুে র আেগই কের িনেল এত  লাক মরত না। আেলকজা ার যখন িব  জেয়  বিরেয়িছল তখন এক রাজার যু  হবার 
আেগ আেলকজা ারেক িগেয় বলল, এক কাজ কর  তামার  য      যা া আর আমার  য      যা া এেদর  জেনর 
মেধ  লড়াই হেয় যাক, তােত  য িজতেব  সই রাজ  পােব, তাহেল আর এত  লাক মরেব না।  সই রাজার এক  ি িগর 
িছল, িবশাল  দেত র মত  চহারা, তােক নািমেয় িদল লড়াই করেত, আর আেলকজা ােরর তরফ  থেক একজনেক নািমেয় 
 দওয়া হল। এবার  জেন লড়াই    হেয়েছ, িক  আেলকজা ােরর  লাকিট িকছুেতই ঐ  ি গীরেক কাবু করেত পারেছ 
না। আে  আে  তার দম ফুিরেয় আসেছ। তখন আেলকজা ােরর একজন  সনাপিত  সখােন িগেয় ওর হােত একটা 
তেলায়ার িদেয় িদল,  সই তেলায়ার িদেয়  ি গীরেক  কেট িদেতই মের  গল। মের  গল মােন হারা হেয়  গল। 
আেলকজা ার  হের  গেলও ছাড়েতা না,  স ছাড়ার  লাক নয়।  
 
 ভীম আর  েয াধেনর লড়াই হেব। তার আেগ  ীক ৃ যুিধি রেক খুব িতর ার কেরেছন  কা   স ব া   
িব িনি জ ত  শ ে ে কন  ব ির ণ া। কৃ   াে ন চ ত থা হ ার ে য় াজ ম গত  ।।৯/৩১/১০। ‘ কান ব ি  সম  শ েক 
জয় করার পর িবপদাপ  একজন শ   ারা  ায় হ গত রাজ েক হারায়? আমরা যু  কের িজিনষটােক এত দরূ িনেয় 
এলাম আর আপনার একটা কথােতই সব ন  হেয়  যেত বেসেছ’। যাই  হাক  েয াধন যখন ভীমেকই  বেছ িনেয়েছ তখন 
 জেনর মেধ  এবার গদাযু  হেব। ইিতমেধ   সখােন বলরামও হািজর হেয়  গেছন। িযিন এই যু   দখেবন না বেল 
 ভাসতীেথ    বড়ােত চেল িগেয়িছেলন, িতিন এখন এেস উদয় হেয়েছন। বলরাম আবার  জেনরই   ,  েয াধন আর 
ভীমেক িতিন গদাযু  িশিখেয়িছেলন। লড়াই হেব, এখােন  য িজতেব  সই সা াজ  পােব। অথচ  েয াধেনর সব কিট ভাই 
মারা  গেছ তার সে  তার একমা   বান িবধবা হেয়  গেছ।  
 
 এরমেধ  অেনক কািহনী িনেয় আসা হেয়েছ। আবার বলরাম অেনক তীেথ র মাহা   ও ইিতহাস িনেয় অেনক 
িকছুর বণ  না করেছন। অেনক কািহনী বলার পর এবার  জেনর লড়াই    হেয়েছ। লড়াই   র আেগ  েয াধন আর 
ভীেমর মেধ   বশ িকছু ণ বা  য ু চলল। তারপর অেনক ণ ধের লড়াই চলেছ।  কউ কাউেক িকছুই করেত পারেছ না। 
ভীমও মার খাে  আবার  েয াধেনা মার খাে । সবাই  দখেছ এইভােব যিদ লড়াই চেল তাহেল এেতা  শষ হেব না। 
 ীকৃ  তখন ভীেমর দিৃ  আকষ  ণ কের িনেজর জা েত চাপর িদেয় ইি ত করেছন  েয াধেনর জা েত মারার জ । এ 
ওেক মারেছ  স তােক মারেছ,  জেনই লাফালািফ কের গদার আঘাত  থেক শরীরটােক বা ঁচাে ।  ীকেৃ র ইি ত  দেখই 
 েয াধন একবার যখন লািফেয়েছ ঐ সময় ভীমেসন তার জা েত গদা  মের িদেয়েছ। গদাযুে র িনয়ম িছল  কামেরর নীেচ 
গদা িদেয় আঘাত করা যায় না।  েয  াধন যখন লািফেয়েছ,  েয াধন জােন  কামেরর নীেচ মারেত পারেব না, িক   সই 
সময় জা েত মারেতই  েয াধেনর জা   গেছ  ভেঙ। জা   ভেঙ যাওয়া মােন আর নড়েতও পারেব না। ঐভােব জা েত 
ভীম মারেতই বলরাম  চ   রেগ  গেছ ভীম গদাযুে র িনয়ম ভ  কেরেছ বেল।  রেগ িগেয় বলরাম লাঙল তুেল ভীমেক 
 মেরই  ফলেবন িঠক কের িনেয়েছন। লাঙলই িছল বলরােমর অ । আবার  সই  ীকৃ  এিগেয় এেস বলরামেক ঠা া 
করেত    করেলন। বলরাম তখন  চ  িচৎকার করেত    কেরেছন। ভীমেক যাে তাই ভােব িতর ার করেত    
কেরেছন। তখন  ীকৃ  বলরামেক বলেছন আ বৃ ি িম   বৃি িম   ি মে াদ য় থা। ি বপ র ীতং ি ষৎ ে তৎ ষ  িবধা 
বৃি র া নঃ।।৯/৫৬/১১। ‘দাদা! িনেজর উ িত ছয় রকম ভােব হয় – িনেজর উ িতেত, িনেজর ব ুর উ িতেত, িনেজর 
ব ুর ব ুর উ িতেত, শ র অবনিতেত, শ র ব ুর অবনিতেত আর শ র ব ুর ব ুর অবনিতেত।  ি  হেলন আমােদর 
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িপিস তাই পা বরা হল আমােদর িনেজেদর  লাক। এেদর ভােলা মােন আমােদরও ভােলা’। বলরাম খুব  রেগ  গেছন, 
িক   ীক ৃ খুব কায়দা কের বুিঝেয় বািজেয়  কান রকেম শা  কেরেছন।  
 
 ীক ৃ ে র  িত  ে য া ধ েন র  ট ূ ি  ও  ী ক ৃ   ক ত  ৃ ক  ে য  া ধ েন র ি বি ভ  অ ধ ম   কেম  র িবব রণ 
 এরপর সবাই  েয  াধনেক ওখােনই  ছেড় িদল মৃতু র জ  অেপ া করেত, জা  যখন  ভেঙ  গেছ আর বাচঁার 
আশা  নই।  েয  াধন ঐ অব ােতই  ীক ৃেক খুব কট ূম ব  করেছন কংসদ াস  দা য়াদ ন  ত ল া  ে নন  ব । 
অধে ম  ণ গদাযুে  যদ হং ি বিন পািতত ঃ। ।৯/৫৭/২৭। এই কংেসর  য দাস তার  ছেল তুিম। তুিমই অধম  কের গদাযুে  
আমােক মািরেয়ছ।  তামার না আেছ  কান ল া, না আেছ  তামার  কান বােজ কেম র ঘণৃা। ভী  যখন পা বেদর  শষ 
কের িদি ল তুিমই তখন িশখ ীেক এিগেয় িদেল,   াণাচায েক মারার জ  তুিম যুিধি রেক িদেয় িমথ া কথা বলােল, 
ঘেটাৎকচেক তুিম এিগেয় িদেল, ভুির বােক তুিম এই রকম করেল, জয় থেক তুিম সযূ াে র  কৗশল কের মািরেয় িদেল, 
তুিম অনায  ভােব,  িটল মাগ  অবল ন কের এই সব  কম  কের  গছ’।  েয াধন এেকর পর এক  ীকৃে র ছলচাতুিরর 
কায কলাপ বেল যাে , িবরাট ল া িফিরি । তখন  ীকৃ  আবার  েয াধনেক িতর ার কের বলেছন ‘ হ গা ািরন ন! 
তুিম পােপর পেথ পা  রেখিছেল। তুিম  েন রাখ  তামার পােপর জ ই তুিম  াতা, পু , ব ,ু বা ব ও অ চরেদর সােথ 
িনহত হেল। ভী ,   াণ, কণ   এরা  তামার পােপর জ ই মারা  গেছ। শ িনর মত  রা ার পরামেশ   তুিম চেলিছেল বেল 
আজেক  তামার এই অব া। আিম যা িকছ ুকেরিছ ধেম র নােমই কেরিছ তাই আমােক এর  কান িকছুই  শ  করেব না। 
তুিম ভীমেক িবষ খাইেয় মারেত  চেয়িছেল। বারণাবেত তুিম  ি  সহ পা বেদর পুিড়েয় মারার জ  ওেদর বাস ােন অি  
সংেযাগ কেরিছেল।  তামার পরামেশ   ঃশাসন একব া   ৗপদীেক চুেলর মুিঠ ধের টানেত টানেত সভােত িনেয় তােক 
অপমান কেরিছেল। তুিমই জয় থেক বুি  িদেয় জ েল পািঠেয়িছেল   ৗপদীেক  হন া করার জ ।  তামারই পরামেশ  
ব সংখ ক রথী একি ত হেয় একটা বা া  ছেল অিভম  েক বধ কেরিছল। তুিম না  েনছ বৃহ িতর নীিতর কথা না 
 েনছ   াচােয  র নীিত কথা। আমার নােম  যসব কথা তুিম বলছ আিম এই কেরিছ  সই কেরিছ, তুিম মেন  রখ  তামার 
পােপর জ ই আমােক এসব করেত হেয়েছ। তুিম ধেম র িকছুই  বাঝ না, তুিম যা বলছ িঠকই বলছ এ িল আিম সবই 
কেরিছ িক  আিম সব িকছুই ধম  মেত কেরিছ’।  েয াধনও ছাড়েছ না ‘তুিম পাপ কেরছ িক  আিম যাই কিরনা  কন, 
তুিম  জেন  রেখা আিম  ি য় এবং আিম  ি েয়ািচত যুে  মারা  গিছ আিম আমার সব ভাই, ব ুেদর সােথ িনেয়  েগ  
চললাম।  তামরা এখােন সবাই  ঃেখর জীবন-যাপন করেত থাক’।  েয াধন আরও অেনক কথা বেল যাে । 
 
 ভীম  িত া কেরিছল আিম যু ভূিমেত  েয াধেনর মাথায় পা রাখব। এখন  েয াধন মািটেত পেড় আেছ। ভীম 
িগেয়  েয াধেনর মাথায় পা রাখেত  গেছ। তখন  ীকৃ  িগেয় ভীমেক আটেক িদেয়েছন ‘ভীম! তুিম মেন  রখ  েয াধন 
একজন মহান  যা া ত পির  স একজন রাজা। আর িঠক িঠক যু  হেল  তামরা এর সে  কখনই পারেত না।  েয াধেনর 
এখন উ  ভ  অব ায় পেড়  গেছ, এই অব ায় তুিম  েয াধেনর মাথায় পা  রেখা না। এরপর  েয াধন মারা  গল। সব 
 খলা  শষ হেয়  গল।  ীকৃ  তখন অজ  ুনেক বলেছন ‘অজু ন! এবার এই রথেক তুিম ভুেল যাও, তুিম রথ  থেক  নেম 
এস’। অজ  ুন রথ  থেক  নেম আসেতই রথটা দাউ দাউ কের  েল ভ ীভূত হেয়  গল। অজু ন অবাক হেয় িজে স করেছ 
‘এটা িক হল’?  ীকৃ  তখন বলেছন ‘এই আঠােরা িদন এই রেথর উপর এত অ  এেস পেড়েছ,   া   থেক    কের 
কত রকেমর অ  এর উপর পেড়েছ, আিম এত িদন এই রথেক র া কের আসিছলাম, যুে র জ  এই রথেক বািঁচেয় 
রাখা হেয়িছল, এখন যু ও  শষ তাই এরও  েয়াজন ফুিরেয়  গেছ তাই আর নয়, এর যা পিরণাম হওয়ার কথা  সটাই 
হল। এটা আেগই হেয় যাওয়ার কথা িছল, িক  আিম  কান রকেম এই রথেক ধের  রেখিছলাম’।  ীকৃ  আর অজ  ুেনর 
 জেনর জ ই এই রথ কাজ কেরেছ,  যমিন  ীক ৃ আর অজু ন মেন স   িনেয়  নেমেছ, এই রথেক এখন ছাড়া হল। 
সে  সে   দখা  গল রেথর উপর  য একটা িদব  বানর বেস থাকত,  সই বানরটা অদ ৃ হেয়  গল আর রথটা আ েন 
পুেড় ছাই হেয়  গল। এইখােন এেস যুে র কািহনী  শষ। 

 স ৗি  ক প ব   ও  ী পব   
রা েতর অ  ক াের পা  ব িশিবে র হান া, প  পা  বেদ র প ু  ে দর বধ, অ  া মার   া   েয়া গ ও ন া রেদ র হ  ে প 
 এরপর    হে   সৗি কপব  । এিদেক কৃপাচায  , অ  ামা আর কৃতবম  া এই িতনজনই  ধ ু কৗরবপে র  বঁেচ 
িছল। কৃতবম া আবার  ীকৃে র য বংেশর একজন নামকরা  সনাপিত।  েয াধনেক  যভােব মারা হেয়েছ  সই খবর  েন 
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এই িতনজন খুব ি   হেয় আেছ। িতনজন রাি েবলা  েয াধেনর কােছ  গেছ।  েয াধেনর পরাজয়েক এরা িকছুেতই 
মানেত পারেছ না, যতই  হাক একটা য ুেক এত িদন ধের  েয  াধন সামেল এেসেছ আর এরা সব সময়  েয াধেনর পােশ 
পােশই থাকত।  কাথায় একটা ভােলাবাসার ব েন আব  হেয় িগেয়িছল। এরা িক করেব িকছুই বুেঝ উঠেত পারেছ না। 
এেদর সম  মানিসক য ণা এখন সব পা বেদর উপর   ােধ পিরণত হেয়  গেছ।  সই সময় একটা  পঁচা রােতর 
অ কাের গােছর উপর একটা পািখর বাসােক আ মণ কেরেছ। এই দ ৃটা  দেখই এেদর  িতিহংসার আ নটা দপ কের 
 েল উেঠেছ। এইভােব রােতর অ কাের িগেয় পা ব িশিবের আ মণ করেত হেব। িদেনর  বলা  পঁচা ভােলা  দখেত 
পায়না, আর রাে   দখেত পায়, পািখরা আবার রাে   দখেত পায়না।  পঁচারা রাি েবলা সব পািখর বাসােত িগেয় ওেদর 
 মের  খেয়  নয়। িতনজন  েয াধেনর কােছ অ মিত িনেয়েছ। আর রােতর অ কাের ওরা িতনজন চুিপ চুিপ পা বেদর 
িশিবের ঢ ুেক  গেছ। িশিবের রাি েবলা সবাই িন ায় আ  , পােশ  কান  দহর ীও  নই। পা বরাও  কান ধারণাই করেত 
পােরিন  য  কউ এইভােব তােদর উপর আ মণ করেত পাের। অ  ামার রাগ িছল ধ ৃ  ে র উপর তাই  থেম িগেয় 
ধ ৃ  ে র গলা  কেটেছ।   ৗপদীর পাচঁ পু  একটা িশিবের  েয় িছল। এরা  ভেবেছ এরাই প  পা ব, এেদর পাচঁজেনর 
গলাও  কেট িদেয়েছ। এইভােব এরা অেনেকর গলা  কেট িদেয়েছ। এইসব হেতই চািরিদেক  চচঁােমিচ িচৎকার    হেয় 
 গেছ।  চচঁােমিচেত পা বেদর ঘুম  ভেঙ  যেতই  দখেছ এক অমানিবক নশৃংস হত ালীলা সংঘিটেত হেয়  গেছ। পা বরা 
িকছু বুঝবার আেগই এরা িতনজন িশিবর  থেক পািলেয়  গেছ। পািলেয় যখন যাে  তখনও অ  ামার মেন শাি  হয়িন, 
শাি  না হওয়ােত িতিন চািলেয় িদেলন   া । পা বেদর নােশর জ  অ  ামা   া  চািলেয় যখন িদেয়েছ তখন ঐ 
 দেখ অজ  ুনও চািলেয় িদেয়েছ   া । তখন নারদ এেস এেদর  জেনর মাঝখােন এেস হ ে প করেলন। নারদ এেস 
বলেছন ‘ তামরা এিক    কেরছ!  তামরা  জেনই পর েরর িব ে    া  চািলেয় িদেল! এ ুিণ  তামরা  তামােদর 
  া েক  ফরত িনেয় নাও’। নারদ বলেতই অজু ন িনেজর   া েক  ফরত িনেয় িনেয়েছন। িক  অ  ামা বলেছ ‘আিম 
 তা চালােত জািন িক   ফরত  নওয়ার ম  জািননা’। এখন িক হেব?   া  যখন ছাড়া হেয় যােব তখন  স িকছু না িকছু 
করেবই। অ  ামা এখন পা বেদর নােম চািলেয়েছ, পা বেদর কাউেক না কাউেক  স িকছু করেবই। তখন  ীক ৃ বেল 
িদেলন ‘িঠক আেছ, উ রার গেভ  অিভম  র  য স ান আেছ তার উপর চািলেয় দাও’।  ীকৃ  তখন আবার উ রার গেভ  
িগেয়   া   থেক অিভম  র স ানেক র া কেরেছন। যার জ  পের এই স ােনর নাম হেয়িছল পরীি ৎ।  স যখন 
মােয়র গেভ  রেয়েছ তখন  দখেছ একজন পু ষ এেস   াে র পুেরা  তজটা িনেজর উপর  টেন িনে ন। যখন তার জ  
হল তখন  স চািরিদেক  চাখ তুেল  দখিছল  ক  সই পু ষ  য আমােক গেভ  র া কেরিছেলন।  সই স ান জ  িনেয় 
সবাইেক পরী া করিছল,  সই  থেক তার নাম পরীি ৎ।  
 
 এই জঘ  ঘণৃ  কােজর জ  সবাই অ  ামােক ধের িনেয় এেসেছ। অ  ামার মাথায় একটা মিণ িছল,  সই 
মিণটােক  ফরত িনেয়  নওয়া হল, তােত তার ঐ েয র নাশ হেয়  গল।  ীকৃ  বলেলন ‘অ  ামা!  তামার উপর সব 
রকেমর পাপ পড়েব, আর িতন হাজার বছর পয   এই পৃিথবীেত ঘুের  বড়ােব, তুিম সব সময় অশাি েত ভুগেব এই 
অিভশাপ িদলাম’। 
 
ধ ৃ ত রা েক িব  েরর সা ন া 
 এরপর    হে   ীপব । যুে র সব িকছ ু শষ হেয় যাওয়ার পর সবাই ধতৃরাে র কােছ  গেছন। ধতৃরা  এখন 
খুব  শাক  । িব রেক  ডেক আনা হেয়েছ। িব র ধতৃরা েক  বাঝাে ন ‘ হ রাজা! আপিন  শাক করেবন না। এর আেগ 
আেগ আমরা হাজার হাজার  কািট  কািট বার জ  িনেয়িছ,  দহধারণ কেরিছ। তখন আমােদর কত মা বাবা িছল কত 
স ান ব ু বা ব িছল, িক  আমরা কজনেক মেন  রেখিছ।  সইজ  এ েলােত খুব  বশী মন িদেত  নই আর কা র জ  
 বশী  শাকও করেত  নই। এই  য কাল, এর কা র  িত ভােলাবাসাও  নই কা র  িত িবে ষও  নই, কাল িনেজর মত 
চেলেছ’। ঠা র বলেছন সব তারঁ ই ােতই চেল। এই  য কাল, কম  এ েলা িনিব কার ভােব চলেত থােক, মাঝখান  থেক 
আমরাই  ধ ু ভেব  ভেব মির। এই িনেয় ঠা র খুব   র একটা গ  বলেছন – পাহােড়র উপর একজেনর একটা  ঁেড় 
ঘর িছল। একিদন  জার বাতাস চলেত    কেরেছ, বাতােস  ঁেড় ঘরটা নড়বড় করেত    কেরেছ।  লাকিট খুব ভয় 
 পেয়  গেছ ভাবেছ এই বুিঝ বািড়টা  ভেঙ যােব।  লাকিট তখন ঘরটােক বাচঁাবার জ  বলেছ – এটা কার বািড়? 
বাতােসর  দবতা বায়ু, বায়ুর পু  হ মান, বলেছ এটা হ মােনর বািড়। তাও নড়বড় করেছ তখন ভাবেছ হ মান  তা 
রােমর ভ , তখন বলেছ রােমর বািড়। তাও নড়বড় করেছ তখন বলেছ সীতার বািড়, তাও বাতাস থামেছ না, তখন 
বলেছ ল েণর বািড়। এই করেত করত  ঁেড় ঘরটা  রমুর কের  ভেঙ পড়ল। তখন বলেছ শালার বািড়। রােমর বািড়, 
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সীতার বািড়, ল েণর বািড় বলেত বলেত বািড়টা  ভেঙ পেড়  গল, তখন বলেছ শালার বািড়। আসেল এটাই হয়, আমরা 
মেন কির সব িকছু আমােদর মত চলেছ, িক  তা নয়, সব িকছু িনিব  কার ভােব চলেছ। িব র বলেছন ‘যারা সাধারণ 
মা ষ ও ম  বুি র তারা যখনই অি য় সংেযাগ অি য় িবেয়াগ হয় তখনই তারা মানিসক য ণায় দ  হয়। আপিন 
এইভােব দ  হেবন না, এই ভােব দ  হেত থাকেল আপিন ধম  পথ  থেক িবচু ত হেয় যােবন’। ধতৃরা েক িব র 
এইভােব অেনক কথা বেল যাে ন। 
 
ধ ৃ ত রা  ক ত  ৃ ক   াধ বশা ৎ ভ ীেমর  লৗহম ু িত   চ ূ ণ  ,  ী ক ৃ েক গা া রী র অি ভশা প 
 যু   থেম যাওয়া আর তার পিরণােমর খবর চািরিদেক ছিড়েয়  গেছ। সব িদক  থেক  ীরা, রানীরা, মােয়রা এেস 
 খাজঁ িনেত    কেরেছ  কাথায় কার  ামী কার পু  মারা  গেছ, কারা  বেঁচ আেছ। সবাই আ ীয় জন পিরবৃত হেয় 
  ে   সমারা েনর িদেক যা া কেরেছ।   নরত  সইসব  লােকেদর সােথ ধৃতরা  গা ারীও চেলেছন। পিরিচত 
 দহ েলােক িনেয় সব আ ীয় জনরা সৎকার করেত    কের িদেয়েছ।  কপৃাচায , অ  ামা ও কৃতবম া ধতৃরা  হি না 
 থেক  বিরেয়   ে ে র িদেক আসেছন  েন ছুেট এেসেছ। িতনজন এেস ধতৃরা েক খবর িদেলন সবাই মারা  গেছ 
আমরা এই িতনজনই  ধ ু  বঁেচ আিছ। ধতৃরাে র সে   দখা করার পর িতনজন িতন িদেক   ান কের আলাদা হেয় 
 গেলন। এেদর   ােনর পেরই পা বরা ধতৃরাে র কােছ এেসেছন। ধতৃরাে র কােছ খবর  গেছ পা বরা  দখা করেত 
এেসেছ। যুিধি র এিগেয়  গেছন ধতৃরা েক  ণাম করবার জ । ধতৃরা ও অ স  মেন যুিধি রেক আিল ন কের ভীেমর 
 খাজঁ িনেত    করেলন। ভীেমর কথা বলেতই ধতৃরাে র মেধ    ােধর আ ন  চ   তেজ  েল উেঠেছ। ধতৃরা  িক  
কাউেক ভীেমর  িত তারঁ  ভতেরর রাগটা জানেত না িদেয়  দখাে ন  যন আিম ভীমেক বুেক জিড়েয় অিভন ন 
জানােবা।  ীকৃ  িক  আেগ থাকেতই বুঝেত  পের  কাথা  থেক  লাহার  তরী ভীেমর একটা  িতমা ধতৃরাে র িদেক 
এিগেয় িদেয়েছন। অেনক িসিরয়ােল  দখান হয়  েয াধন ভীেমর এই  লাহার মুিত   রেখ তার ওপর গদা চািলেয় অ শীলন 
করত। ধতৃরাে র মেধ  ভীেমর উপর এত রাগ জেম িছল  য  লাহার মুিত টােক ভীম  ভেব বুেকর মেধ  জিড়েয় িনেয় এত 
 জােড়  চেপেছন  য  লাহার মুিত টা  ভেঙ চুরমার হেয়  গেছ।  লাহার মুিত েক অত  জাের  চেপ ধরােত ধতৃরাে র বুক 
িদেয় র   বিরেয় এেসেছ। ধতৃরা   ভেবেছন ভীম হয়েতা মারা  গেছ। ঐ  ভেব িতিনও ‘হা ভীম! হা ভীম’! বেল কাদঁেত 
   কেরেছন। তখন তােঁক জািনেয়  দওয়া হল ওটা একটা  লাহার মুিত  িছল। এরপর  ীকৃ  ধতৃরা েক অেনক িতর ার 
করেলন ‘আপনার িনেজর  দােষ আজেক আপনার এই অব া, িনেজ  দাষ কের  কন আপিন এই ধরেণর   াধ করেছন? 
আপনােক আিম বুিঝেয়িছলাম, এমনিক ভী ,   াণ, িব র ও স য় এনারাও আপনােক বারবার কের বেলিছেলন সি  কের 
িনেত িক  আপিন সবার উপেদশেক অ া  কের  ম  িত  েয াধনেকই     িদেলন, এখন তার ফল  ভাগ  তা 
আপনােকই করেত হেব, ভীেমর উপর রাগ  দিখেয় আপিন আরও অ ায় করেছন’। এক এক কের সবার সােথ  দখা 
হে । গা ারীর সে   দখা করা হল। গা ারীও খুব  শাক   হেয় আেছ। ভীমও গা ারীর সােথ  দখা করেত খুব ভয় 
পাে । গা ারীর সােথ  দখা হেতই ভীম বলেছন ‘মা! আপিন  শাক করেবন না।  ঃশাসেনর র  আমার দাঁত আর 
 ঠাঁেটই  লেগেছ, দ  আর ও েক অিত ম কের র  আমার উদর  হয়িন, আর এই ব াপারটা সযূ পু  কণ  ও জানেতন’। 
এখােন বলেছ গা ারী  ভতের  ভতের এত রােগ  লিছেলন  য তারঁ  চাখ  য কাপড় িদেয় বাধঁা িছল তার নীেচর একটু 
ফাকঁ িদেয় তারঁ দিৃ টা যুিধি েরর পােয়র উপর পেড়িছল তােতই যুিধি েরর পােয়র আংটাটা  েল িগেয় িচরিদেনর মত 
কােলা হেয় িগেয়িছল। গা ারী নানা ভােব িনেজর  শাকেক অিভব   করেছন। সব রানীরাও  শােক িবলাপ কের চেলেছ। 
 
 সবাই িবলাপ কের চেলেছ। গা ারী এক এক কের নাম কের সবার জ  িবলাপ কের চেলেছন।  ীক ৃও ঐখােন 
উপি ত িছেলন।  ীক ৃেক গা ারী বলেছন ‘ হ ভগব  ! তুিম সবার  থেক শি মান,  তামার কােছ  সই  মতা িছল তুিম 
যিদ চাইেত উভয় পে র মেধ  ব ু  কিরেয় িদেত পারেত’।  ীকৃে র নােম বারবার এই অিভেযাগ করা হয় আর এখােন 
গা ারীও এই একই অিভেযাগ করেছন  ীকেৃ র িব ে ।  কন এই অিভেযাগ আনা হয়  বাঝা যায় না।  ীকৃ  অেনক 
ভােব  চ া কেরিছেলন  কান ভােব সি  কের যু টােক  িতহত করেত। গা ারী বলেছন ‘তুিম  জেন  েনই   বংেশর 
িবনাশ কিরেয় িদেল, এর ফল তুিমও একিদন পােব। তুিম  যভােব এই  রবংশেক িবনাশ কিরেয়ছ  তামার য বংশও 
এভােবই িবনাশ হেয় যােব।  তামার য বংেশর  ীরা এইভােবই কাদঁেব  যভােব আজেক   বংেশর  ীরা আত নাদ 
করেছ’। গা ারীর এই অিভশাপ  েন িনিব কার িচ   ীকৃ   ঠাঁেটর  কােণ িমি  হািস িদেয় বলেছন ‘ দিব! আমার 
ব িতেরেক য বংশীয়েদর িবনাশ কের এমন  কউই  নই। আিম  য য বংশ  ংশ করব তা আেগ থাকেতই িঠক কের 
 রেখিছ। যাদবরা ম   বা  দবদানব কা রই বধ  নয়,  তরাং তারা িনেজরাই লড়াই কের িবনাশ া  হেব। এটাই  দব। 
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 দবেক  কউ অিত ম করেত পাের না। আপিন যা িকছু বেলেছন তােত আমার  কান   াভ  নই’। এই সব কথা বেলই 
 ীকৃ  আবার বলেছন ‘ হ  দিব! আপিন এবার আপনার  শাকেক  শিমত কের উঠুন, আপিন আমােক অিভশাপ িদেয়েছন 
িঠকই িক  সব আপনার  দােষই হেয়েছ।  েয াধন একটা  রা া, িহংসাপরায়ণ, পর ীকাতর, িন ুর, আ ািভমানী, 
শ তার একটা মুিত মান  প,   জনেদর িনতা  অবাধ । আপিন  েয াধেনর পাপাকােয   সাধুবাদ  দান করেতন আর 
এখন িনেজর  দাষেক  ঝেড়  ফেল িদেয় সব  দাষ আমার উপর চািপেয় িদে ন’।  
 

শ াি  প ব   
 
 এরপর পা বরা মৃত ব ি েদর উে ে  জলা িল িদেত  গেলন। তখন   ী এেস বলেলন কেণ  র নােমও 
জলা িল িদেত। পা বরা বলেছন কণ  েতা সতূপু । তখন   ী বলেলন ‘না, কণ   আমারই স ান িছল,  স  তামােদর  জ   
 াতা’।   ীর মুেখ এই কথা  েনই যুিধি র খুব িবি ত ও হতবাক হেয়  গেছ ‘কণ   আমার দাদা হয়, এই কথা তুিম 
আেগ আমােদর  কন বলিন’।   ী কেণ  র িবষেয়  গাপন করােত যুিধি র খুব  ঃিখত হেয় মােক বলেছন ‘তুিম যিদ এই 
   কথা  গাপন কের না রাখেত তাহেল এই এত বড় নরসংহার হত না। আিম তাই অিভশাপ িদি  শশাপ চ 
মহ াে তজাঃ সব েলা েকষু  য ািষতঃ। ন   ং ধার য়ষ ী ে ত বং  ঃখসমি তঃ। ।১৩/৬/১০। আজ  থেক  কান  ী 
িনেজর মেনর  ভতের  কান    কথা রাখেত পারেব না, সব কথা তার  পট  থেক  বিরেয় আসেব’।  
 
 আমরা মহাভারেতর শাি পেব র আেলাচনা করেত যাি । বলা হয় মহাভারেতর সব  থেক    পূণ   অংশ 
শাি পব । এই পেব  কািহনী খুব  বশী  নই, কািহনী  যটু ও বা আেছ তােতও একটা ত েক িনেয় আসার জ ই কািহনীর 
অবতারণা করা হেয়েছ। শাি পেব  আধ াি ক দশ ন ও ধম  দশ েনর কথা  যমন আেছ  তমিন রাজনীিত, ইিতহাস, নীিত, 
আচার ও আচরেণর কথাও বলা হেয়েছ। যােদর পুেরা মহাভারত পড়ার  সৗভাগ  না হয় তারা যিদ অ তঃ শাি পব টাও 
একবার পেড়  নয় তােতও অেনক কাজ হেব। আজেক িহ  ধম   য িচ াধারার উপর িঠক িঠক দাঁিড়েয় আেছ তার  বশীর 
ভাগটাই এেসেছ এই শাি পব    থেক। এমন নয়  য ব াসেদব মহাভারত রচনা কেরেছন বেলই িহ ধম  এই িচ া ভাবনা 
িনেয়েছ। কারণ ব াসেদব  য িচ া ভাবনা েলােক তাঁর রচনার মেধ  িনেয় এেসেছন এ েলা আেগ থাকেতই সমােজ 
অ শীিলত হেয় আসিছল। একটা িজিনষ অেনক িদন ধের মা েষর মেধ  অ শীিলত হওয়ার পর সমাজ কতটা উ ত হেল 
পের মহিষ  রা এ েলােক িলিপব  কের ভাবীকােলর জ  সংরি ত করেত  য়াসী হন। একটা আিদম বব র সমােজ হঠাৎ 
    কের এই ধরেণর উ  দশ ন কখনই  লখা হেব না। মহাভারেত যা িকছু দশ ন, ধম , ইিতহাস, সামািজক রীিতনীিতর 
কথা  লখা হেয়েছ  স েলা আেগ থাকেতই সমােজ সবাই পালন কের আসিছেলন, ব াসেদব  স েলােক সং হ কের একটা 
জায়গােত িলিপব  কের িদেয়েছন, তার সে   কাথাও  কাথাও িতিন তাঁর িনজ   মৗিলক িচ াধারােকও ঢুিকেয় িদেয়েছন।  
 
য ুিধ ি েরর রা জ   হ েণ অ ী ক ৃ িত ও ি ভ াব ৃি  অব ল ে ন র ই া, ব া সেদ ব কত  ৃক য ু িধ ি র েক উ পেদ শ 
 শাি পব     ই হে  সম   া ািদ ি য়ার  শেষ যুিধি র রাজা হওয়ার পর  থেক। রাজা হেয় যাওয়ার পেরও 
যুিধি র খুব অ েশাচনা কের যাে ন। আঠােরা অে ৗিহণী  স  বািহনীর িকছুই আর অবিশ   নই। তার আেগ যুিধি র 
জানেত পারেলন কণ   তাঁেদর  জ    াতা িছেলন। কণ   বধ হওয়ােত যুিধি র খুব িবমষ   হেয় পেড়েছন। িতিন জানেত 
চাইেছন কেণ  র িক এমন অিভশাপ িছল যার ফেল তােঁক িনেজর গভ ধািরণী মা আর ভাইেদর  থেক িবি   হেয় আলাদা 
থাকেত হেয়েছ। তখন যুিধি রেক কেণ  র জ  ব ৃাে র ইিতহাসািদ বলা হে । সব  শানার পর  ি য় জীবেনর উপর 
যুিধি েরর এক তী  িধ ার এেস  গেছ। িতিন িঠক করেলন আিম আর রাজা হব না, সব িকছ ু ছেড় আিম বাণ   িনেয় 
স  াস জীবন অিতবািহত করব।  ি য়ধম , বল,  পৗ ষ ও অমেষ   িধ  । যুিধি েরর এই িস াে  ভীম, অজু নরা খুব আ য  
হেয়  গেছন। এটা িক কখন স ব! এত িকছু হেয় যাওয়ার পর এখন এইভােব রাজ পাট  ছেড় িদেয় িভ াব ৃি  অবল ন 
করা  কান ভােবই উিচৎ নয়। তখন এনারা ইিতহাস  থেক িবিভ  কািহনী এেন যুিধি রেক  বাঝাে ন আপনার এই 
আচরণ শা  ও নীিত িব  । অজ  ুন রাজা জনেকর দ ৃা  িদেয় যুিধি রেক  বাঝাে ন রাজা জনক িকভােব স  াসীর মত 
জীবন যাপন কের রাজার দায়ী  পালন কের  গেছন। ন ল  বাঝাে , সহেদব  বাঝাে  আবার   ৗপদীও উে িজত হেয় 
িকছু কথা যুিধি রেক  শানাে । নানা ভােব সবাই যুিধি রেক  বাঝাে ন আপিন এই ভােব রাজার দায়ী   থেক অব হিত 
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িনেয় স  াসীর মত িভ া করেত পােরন না। সবাই  বাঝাবার পর ব াসেদবও যুিধি রেক  বাঝােত    করেলন। 
ব াসেদেবর মত ব ি   কখনই সাধারণ যুি  িদেয়  বাঝােবন না, তারঁ  েত কিট যুি  আবার খুব গভীর ও তাৎপয পূণ  ।  
 
ধ েম  র  মা ণ ধ ম   

 ব াসেদব বলেছন  জানাং পালনং ধে ম া রা া ং রাজীবেলাচনা। ধম  ঃ  মা ণ ং  লাক  িন ত ং 
ধম া ব িত নঃ।।১৩/৩২/২। ‘ হ প নয়ন যুিধি র! রাজার ধম  হল  জা পালন’।   ােকর ি তীয় অংশটা খুব    পূণ   
‘যারা ধেম র অ সরণ কের তােদর জ  ধম ই  মাণ’।  মাণ মােন একটা িজিনষেক  যটা িদেয় জানা যায়, আমােদর 
শাে  একটা িজিনষেক জানার জ  ছিট  মােণর কথা বলা হয়। এেক বলা হয় ষ   মাণ, ইংরাজীেত বলা হয় Methods 
of knowledge। িহ  শা  যিদও ছয়িট  মােণর কথা বলা হয়, তেব সবাই  য ছিটেকই মানেছ তা নয়, িক   বদা  
ছিটেকই মােন।  থম  মাণ হল  ত    মাণ বা দ ৃ  মাণ। আিম  চােখর সামেন আপনােক  দখিছ, আপিন আমার 
সামেন  ােশ বেস আেছন। এখন  কউ এেস যিদ বেল  য আজেকর শা   ােশ আপিন আেসনিন, আবার যুি  িদেয়ও 
যিদ বলা হয় আজেক   ন চেলিন, বাস চেলিন  সইজ  উিন আজ  ােশ আসেত পােরনিন। তখন আিম িক বলব তােক? 
আিম  তা বলব ঐেতা িতিন আমার সামেন বেস আেছন।  স বলল ওটা আপনার  চােখর ভুল, উিন আজেক আসেতই 
পারেবন না।  আিম িক বলব? আিম বলব – আমার  চােখরই ভুল  হাক আর যাই  হাক িক  আিম  দখেত পাি  আপিন 
 ােশ বেস আেছন। এটাই  ত    মাণ।  ত    মাণেক যিদও উ  ান  দওয়া হয় িক  চরম  ান  দওয়া হয় না। 
  েন কের যখন যাি  তখন  দখিছ বাইেরর ঘর বািড় গাছপালা সব  পছেনর িদেক সের যাে । এটাও আিম  ত  ই 
 দখিছ, িক  আসেল  কান িকছুই  তা  পছেনর িদেক যাে  না, আিম সামেনর িদেক যাি ।  ত    মােণ  য ভুল হেত 
পাের না তা নয়। আচায  শ র তাই বারবার বলেবন –  য িজিনষটা আিম সা াৎ  দখিছ তখন  বেদ শত  মাণও যিদ 
থােক  য এটা ভুল,  সটােক মানা চলেব না। অেনেক মেন কের িব ােনর সে  ধেম র স াত হয়, আদেপই তা হয় না। 
এখন যত যুি  িদেয়ই  দখােনা  হাক না  কন আপিন আজেক সিত ই  ােশ আেসনিন িক  আিম  চােখর সামেন 
আপনােক  দখেত পাি  তখন আর  কান যুি ই খাটেব না। আিম  চােখর সামেন  দখেত পাি  একটা  লাক বাঁদরােমা 
করেছ, এখন  কউ বলল  লাকটা িনেজ করেছ না, ঠা েরর ই ায় বাদঁরােমা করেছ। আিম  চােখ  দেখ বুঝেত পারিছ 
 লাকটা বাঁদরােমা করেছ এর মেধ  আবার ঠা রেক  কন িনেয় আসা হে ।  ত    মােণর   ে  সচারচর  কান যুি  
চেল না যত ণ অ   কান সা াৎ  মাণ না এেস  বাঝান যায়  য এটা ভুল।  যমন আিম   েন কের যাি  একজন  লাক 
বলল  দখুন গাছ েলা  পছেনর িদেক যাে , তখন আমােক অ  ভােব  বাঝােত হেব আসেল এটা িঠক নয়। তার জ  
আমােক অ   মাণ আনেত হেব,  মাণ এেন  দখােত হেব, গাছ েলা আেদৗ  পছেনর িদেক যাে  না। এেকই বলা হয় 
 মাণ, মােন িজিনষটােক িকভােব জানা যাে ।  মােণর ব াপাের একটা  ছা  ধারণা করার জ  এটু  বলা হল। এই 
রকম অ মান  মাণ, উপমান  মাণ, শ   মাণ, অভাব  মাণ এই ধরেণর ছয়িট  মাণ আেছ।  
 
 এখােন ব াসেদব বলেছন ধম  যারা অ সরণ করেছ, ধম  অ সরণ করেল তােত ধম   মােণর ব াপাের িক বলেত 
চাইেছন? বলেছন ধম ই  মাণ হেব। যিদ বলা হয় আপনার ধম েক যুি  িদেয়  বাঝান যােব? আপনার ধম েক িব ান িদেয় 
 বাঝান যােব? তখন বলেত হেব ধম   তামােক যুি  িদেয়, িব ান িদেয়  বাঝান যােব না, কারণ ধেম র  মাণ ধম ই। 
িব ােনর  মাণ  ক? িব ানই িব ােনর  মাণ। সম া হল, যখন গ ািললওর সময় িব ােনর অ গিত    হল তখন 
 ী ান ফাদাররা বলেত আর  করেলন এই  য িব ান এত কথা বলেছ এ েলার িক ধম   মাণ আেছ, ধেম র সােথ িক 
এ েলা  মেল? না  তা, ধেম র সােথ এ েলা িমলেব না।  ী ান ফাদাররা বলেলন তাহেল গ ািলিলওর গলাটা  কেট দাও। 
িক  আমােদর পূব জরা কত গভীর ভােব সব িকছুেক িচ া ভাবনা কের িজিনষটােক  কাথায় িনেয়  গেছন, ধেম র  মাণ 
ধম ই। কার কােছ?  য ধম   অ সরণ করেছ। একজন ির াওয়ালােক যিদ আিম  বাঝােত যাই  স িকছুই বুঝেব না, তার 
জ  এটা খাটেব না। কারণ,  স ধম েক অ সরণ করেছ না। এখন ির াওয়ালার  কান পািট র খাতায় নাম িলিখেয় 
 রেখেছ, পািট  অিফস  থেক যিদ বেল  দওয়া হয় ধম  সত  তখন  স অ সরণ করেব। তার  মান পািট   অিফস। িঠক 
 তমিন ি েফন হিকং যিদ বেল  গ  বেল িকছ ু নই, নরক বেল িকছু  নই তখন আিম বলব আমার ধম ই সত । ি েফন 
হিকং  কন বলেছ? এ েলার িব ান  মাণ  নই। আিম বলিছ ধম ই সত ।  কন বলিছ? কারণ এ েলােত িব ান  মাণ 
লােগ না। এটাই ব াসেদব বলেছন ধেম র জ  িব ান  মাণ লাগেব না। ধেম র জ  িক  মাণ লাগেব? ধম ই  মাণ। 
কােদর জ  এই কথা। যারা ধম  েক অ সরণ করেছ। পদাথ  িব ােনর খুব জিটল ই  েয়শানেক বুঝেত  য স ূ বুি র 
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দরকার ধম   বাঝার জ  তার  থেক আরও খুব স ূ বুি র দরকার।  সইজ  অসংযত খাওয়া-দাওয়া, ইি য় সংযম না 
কেরও িব ানেক  বাঝা যায় িক  সংযত জীবন-যাপন না কের ধম েক  বাঝা যায় না।  ছাটেবলা  থেক  ইেয়  ইেয় চার 
হয় জানার মত বুি  িনেয় আমরা  যভােব বড় হেয় এেসিছ, বড় হেয়     কের ধেম র কথা বেল িদেল আমরা ধরেত পারব 
না। ধেম র কথা  বাঝার জ  চাই অত   স ূ বুি ,  য বুি েক আয়  করেত  ছাটেবলা  থেকই িবেশষ  িশ ণ ও 
পিরেবশ দরকার। ধেম র স ূ ব াপার  েলা ধরা খুব কিঠন, তার উপর আমােদর মাথার মেধ  এত  বশী  ূল িবষয় েলা 
ঢুেক আেছ  স েলােক সিরেয় িদেয় ধেম র সূ  িজিনষ েলােক জায়গা কের  দেব আমােদর মি ে র  সই  মতা  নই। 
 য  কান িবষেয় যখন  ান লাভ করেত হয় তখন  সই িবষেয়র িনজ  একটা ধারা আেছ। িফিজ ,  কেমি ,  েত কিট 
িবষেয়র একটা িনজ  ধারা আেছ, িঠক  তমিন ধেম  রও একটা িনজ  ধারা আেছ।  যটােকই আমরা ধরব  সটােকই দ ৃঢ় 
মানিসকতার সােথ ধের রাখেত হেব, একবার এিদক আেরকবার  সিদক করেল  শষ পয    কান িকছুরই  ান আমােদর 
হেব না।  কান িবষয় িঠক না ভুল িবচার করেত হেল  সই িবষেয়র অ সােরই িবচার করেত হেব।  যখান  থেক িবষয়টা 
   হেয়েছ  সখান  থেকই িবষয়টােক িবচার করেত হয়। আমরা িব ানেক যখন িবচার করেত যাই তখন তােক ধম  িদেয় 
মাপেত যাই, আবার যখন ধম েক িবচার করেত যাই তখন তােক িব ান িদেয় মািপ, সািহত েক যখন মািপ তখন তােক 
ধম  িদেয় মািপ, ধম েক যখন িবচার কির তখন সািহেত র অ ভব িদেয় িবচার কির। এইভােব  কান িদনই  কান িজিনষেক 
সিঠক ভােব জানা যায় না। সািহত েক িক কখন যুি তক  িদেয় িবচার করা যায়? কখনই যায় না। িব ােনর   ে   যমন 
ভােবর  কান দাম  নই। পুেরা জগেতর এটাই সম া। যারা  ােমর  লাক, অিশি ত এই অেথ   তারা অেনক উ ত। তারা 
জােন আমার   েদব বেল িদেয়েছন ভগবান আেছ, এরপর আিম আর িকছু জািননা। তারা এত কথা হয়েতা জােন না 
িক  এটাই জােন  য আমার ধম ই  মাণ কারণ আমার    বেল িদেয়েছন।  যটােক িবচার করেত যােব  সটােক  সটা 
িদেয়ই িবচার করেত হয়। িঠক  তমিন ধেম র  মাণ ধম । যারা  লখাপড়া জানা  লাক, সকােল খবেরর কাগজ পড়েছ, 
যুি তেক  মজা পায় তােদর কােছ এই সম া হয়। এরা িকছুটা এখান  থেক িকছুটা ওখান  থেক িনে ,  ঘাড়া বানােত 
িগেয় তােক  মােষর িসং লািগেয় িদল  মাষ বানােত িগেয়  ঘাড়ার  লজ লািগেয় িদেয় এক িবিচ  জীব বািনেয়  দেব। 
একটা   ােকর অে  ক অংশেক িনেয় আমােদর কত আেলাচনা কের বুঝেত হে  এটাই আমােদর  ব লতা। িক  যার স ূ 
বুি  আেছ  স একবার পেড়ই বুেঝ িনেয় পেরর   ােকর িদেক এিগেয় যােব। এখন আিম যিদ বিল ব াসেদব  য বলেলন 
ধম ই ধেম র  মাণ, এর িক  কান  মাণ আেছ? তখন বুঝেত হেব ধম  আমার জ  নয়, ধেম র  েয়াজন আমার কােছ 
শূে র পয ােয়।  সইজ ই বলা হেয়েছ ধম  অ বিত নঃ, যারা ধেম র অ বিত  নয় তােদর জ  ধম  নয়। যারা ধেম র 
অ বিত  তােদর কােছ ধম ই  মাণ।  
 
 ব াসেদব যুিধি রেক  বাঝাে ন ধম ং িবন ম ানং ি হ  যা ন র ে ৎ স ধম  হ া।  ত  য়া ধম  হ াে র া 
িনহত াঃ স প দা গাঃ। ।১৩/৩২/৮। ‘ হ যুিধি র! ধম  িবন  কােল  য ধম েক র া না কের  স ধম হ াই হয়। তুিম  তা 
তােদরই বধ কেরছ যারা ধেম র নাশ করিছল, আর তুিম যখন িনেজর ধেম  অবি ত  থেক এই কাজ কেরছ তখন এই 
 শাক করার  কান কারণ  নই।  কন িমিছিমিছ  শাক করছ? আর এটাই রাজােদর ধম ’। এর আেগ আমরা  য   ােকর 
আেলাচনা করিছলাম আর এখন  য   াকটা আেলাচনা করেত যাি  এই  েটা   ােকর মেধ  একটা  যাগস ূ আেছ। এখন 
   হল এই  য এত আ ীয় ব ুবা ব মারা  গেছ এর জ  যুিধি েরর  শাক করা উিচৎ িক উিচৎ নয়। যিদ মানিবক 
মূল েবােধর দিৃ েকাণ িদেয় িবচার করেত যাই তাহেল বলেব িহংসা ভােলা নয় তাই এত  লােকর  াণ সংহার করাটা 
কখনই উিচৎ হয়িন। িক  এই   ােক তা বলেছ না। এখােন বলেছন তুিম যিদ ধম   মাণ নাও, তাহেল যারা ধম  নাশ 
করেত এেসিছল তুিম তােদর বধ কেরছ, তােত  শােকর িকছু  নই। এখন যিদ যুি টােক পাে   দওয়া হয় তখন িজিনষটা 
অ  রকম দাঁড়ােব। িক  তুিম যখন ধম েক অ সরণ কেরছ তখন  তামার ধম ই  মাণ থাকেব। ভারেত  থেক পািক ােনর 
সংিবধান অ যায়ী িবচার করেল  তা চলেব না, ভারেত  থেক ভারেতর সংিবধান অ যায়ীই িবচার করেত হেব। 
 
দ ায় ব ত া িন ধ  ার েণ র ত  

 ব াসেদব আরও বলেছন ঈ ের া বা ভে বৎ কত া পু েষা বািপ ভ ার ত। হে ঠ া বা ব ত ে ত  লােক ক ম জং 
বা ফলং  ৃত  ।।১৩/৩২/১২। ‘যুিধি র! এই  য এত নরহত া হল, এত  লােকর বধ হল এর দায়ব তা িনধ  ারেণর জ  
চারেট ত েক িনেয় আসা যায় – ১) সব কােজরই   রক হেলন ঈ র, এেদর  য  তামায় বধ করেত হেব  সই   রণাটা 
ঈ র িদেয়িছেলন।  য   রণা  দয়  দাষটা তারই হয়। যিদ তুিম মেন কর ঈ রই  তামােক এই কােজ   রণা িদেয়েছন 
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তাহেল ঈ রই দায়ী, তুিম আর িকভােব এর মেধ  জড়ােব। তেব  তামােক সব   ে ই িঠক িঠক মেন করেত হেব আিম 
িকছুই না ঈ রই সব কােজর   রণা  দন, তাহেল কােজর  ভ অ ভ ফল যা হেব ঈ েররই হেব। আদালেতর আইন-
কা েনর   ে ও  দখা হয় এই  বআইিন কােজ তােক  ক  েরািচত কেরিছল।  পাির িকলাের  ধ ু য খুন কেরেছ তােকই 
ধরা হয় না, তােক  য টাকাটা িদেয়েছ তােকও ধের িনেয় আসেত হয় ২) িযিন বধ করেলন িতিন কত া িকনা। কত া যিদ 
ঈ রই হন, সবাই বেল ঈ রই কত া আিম িনিম  মা , ঠা রই সব কেরন। তাহেল এই নরসংহার ঠা রই কেরেছন তুিম 
এখােন  কাে েক আসছ,  তামার সােথ এর  কান স ক ই  নই। ৩) িনেজর  জেদর জ  মারা  গল িকনা। যিদ  কৗরবরা 
িনেজেদর  জেদর জ  মারা িগেয় থােক, ওরা যিদ হঠকািরতা কের মারা যায় তাহেলও তুিম  দাষী নও। আর ৪)  ারে র 
জ  মারা  গল িকনা। যারা মারা  গেছ এেদর আেগর আেগর জে   কান পাপ িছল,  সই পােপর ফেল তারা যিদ মারা 
িগেয় থােক তাহেলও তুিম  দাষী হ  না। এই চারিট ভােব  কান কােজর দায়ব তা িনধ  ারণ করা হয়। তেব যারা িঠক 
িঠক ধম  পেথ চেল তােদর িক  আিম  বাধটা চেল যায়। তখন  স  দেখ   রণা ঈ র  দন বা িতিনই সব িকছু করাে ন 
বা  ার  বশতঃ হে  বা  দবাৎ। আিম ভাবনাটা  কাথাও থােক না। আর যখন উপলি  হয়  স তখন  দেখ ঈ রই সব 
িকছু হেয়েছন আর তা নাহেল  দেখ আ াই সব িকছ ুহেয়েছন। কেম র ব াপােরও িঠক তাই হেয় যায়। কেম র ব াপাের 
 দেখ ঈ র এই কেম র   রক, ঈ র চ ুক আর  লাহাটা ঘুরেছ, তাহেল ঈ র িনেজই করাে ন। আর তা নাহেল  দখেব 
কম ফেলর জ ই যা িকছু হে । চতুথ   বাই চা , তখন ঐ রকম পিরি িত হেয়িছল তাই এই রকম হেয়  গেছ।  কাথাও 
 তা  তামার  কান িকছুেতই  দাষ হে  না, তুিম িনেজর উপর সব িকছু িন   কন। এই কথা কােক বলা হে ? 
যুিধি রেক ব াসেদব বলেছন। তাই বেল আমার আপনার উপর এই িনয়ম চলেব না কারণ যুিধি র হেলন ধম  াণ ব ি , 
িযিন ধম  াণ পু ষ তােকই এই কথা বলা যায়।  
 
 ব াসেদব বলেছন ‘ য িঠক িঠক  বাধ কের ঈ রই সব িকছ ুকরেছন তখন তার আর  কান পাপ লােগ না, 
পূণ টাও পােব না। ব াসেদব  শেষ বলেছন ‘িনেজর ধম  যিদ  দাষয ু হয় তাও শরীর ত াগ করেত  নই’। তার মােন 
বলেত চাইেছন আমার  য ধম   সই ধম ও  দাষযু  হওয়ার স বনা আেছ,  দাষযু  যিদ হেয়ও যায় তাও শরীর ত াগ 
করেত  নই। কারণ শরীর যিদ  থেক যায় তাহেল  ায়ি   কের  সই  দাষেক কািটেয়  দওয়ার  েযাগ পাওয়া যােব। 
 যমন ধম ব ােধর কািহনীেত ধম ব ােধর  য কম   সটা  দাষযু  কম , ঐ কেম র মেধ  িহংসা ভাবটা আেছ। এখন যিদ 
ধম ব াধ বেল আিম এই িহংসা কম  কেরিছ তাই আিম গ ায় ঝাঁপ িদেয়  াণ িবসজ  ন  দব। তাহেল  য  দাষযু  কম  
কেরিছল  সটা তার  থেকই  গল। তাহেল এর উপায় িক?  ায়ি   কম   কর,  ায়ি   কম   করা হেয়  গল আবার 
পুেরাটাই খুেল  গল।  সইজ  যুিধি রেক ব াসেদব বলেছন ‘তুিম  য বলছ এত  লােকর  াণ িনেত হেয়েছ এর জ   াণ 
িদেয়  দেব, এই কাজ তুিম ক ণ করেত  যও না’। 
 
কা ল, কম  ব াদ, িবধ াত া ও কা েল র পির হা স 

 ব াসেদব আবার বলেছন  হতুম া িম দং ত   িব িহ তং ভর তষ ভ। য ি  ভূৈতভূ তািন তদ  
 পৈম র  ।।১৩/৩৩/১৮। ‘এই কাল যু েক িনিম  বািনেয়েছ আর  ািণ িদেয়  ািণেক বধ করাটাও একটা ঈ রীয় 
 প’। কােলর  েটা অথ   হয়, একটা অথ   হল সময় আেরকিট অথ    দব। এই   াক  য ভাবেক  কাশ করেছ এটা অত   
উ  ভাব। আমরা  ছাটেবলা  থেক এত ধম   কথা  েন আসিছ  য অেনক কথা আমরা না বুেঝই  হণ কের িনেয়িছ। িক  
খুব উ  অব া না হেল এই   ােকর ভাবেক িঠক িঠক  হণ করা যায় না। আর এই ভাবটা সিত ই খুব উ  অব ার। 
যু েক িনিম  কের কাল মা ষেক িদেয় মা ষেক বধ করায় এিট অত   উ  অব ার কথা। ভগবান  ীকৃ  গীতােত িঠক 
এই কথাই বলেছন – ক া েলা হি    লা ক য়ক ৃৎ বৃে া – আিম হলাম কাল, মা েষর মেধ  আ িরক  বৃি র মা া এত বৃি  
 পেয়  গেছ  য এেদর  য় করার জ  আমােক এখন এই িব  প ধারণ করেত হেয়েছ। এখােন অ  ভােব বলেছন কাল 
এখন যু েক িনিম  কের এেদরেক বধ করেছ, এটাই তাঁর ঈ রীয়  প। কাল সাধারণতঃ িবমুত , আমরা যখন এেসিছলাম 
তখন িতনেট  বেজিছল এখন চারেট বােজ, কাল এক ঘ টা এিগেয়  গেছ। িক  এই কােলরই ঈ রীয়  প হল যখন এক 
অপরেক িদেয় বধ করাে  বা কাউেক িদেয় আমার স ধ  না িদেয় িবরাট িকছু বািনেয়  দওয়া হল, এটাও তারঁ ঈ রীয় 
 প। িবনাশ, সৃি , ি িত সবই ঈ রীয়  প। এই ঈ রীয়  পেকই আমরা কখন বলিছ কাল, কখন বলিছ কপাল আবার 
কখন বলিছ ভাগ । পুেরা সংসারেক িনেয়  য সিৃ   লয় হয়  সটােক বলা হয় কাল।  
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 আেলাচনার  থম িদেক বলা হেয়িছল মহাভারেত কম বােদর উপর খুব  বশী মা ায়  জার  দওয়া হেয়েছ। এখােন 
বলেছন এই কাল জীেবর পাপ-পূেণ র সা ী, কেম র দিড়র সাহােয  কাল জীবেক ভিব েতর  খ- ঃখ  পী ফল  দয়। 
এর তাৎপয  হল, আিম পাপ-পূণ  যাই কের থািক না  কন, এই পাপ-পূণ েক  ক  দখেছন? কাল, ঈ র  দেখন। ঈ েরর 
এই  পেক িবধাতা বলা হয়। এই িবধাতাই সব ফল  দন। িকভােব  দন? কেম র দিড় িদেয় বাধঁা। আিম যা িকছুই কির না 
 কন, কেম র দিড়র মাধ েম  সই কৃত কম  টা বাধঁা হেয় যাে । করম ল এ  ে েস এ২-৩৭ এ আমার িসট বুক করা 
আেছ, হাওড়া   শন  থেক এত   ন ছাড়েছ ঢ ুকেছ এত িভেড়র মেধ  আমার িসট িঠক করা আেছ। িকভােব িঠক হেয় 
আেছ? যখন িটিকট কাটা হল তখনই আিম কেম র দিড় িদেয় বাধঁা হেয়  গলাম, যা িকছুই হেয় যাক আমােক ঐ িসেট িঠক 
বিসেয়  দেব। কেম র দিড়র দ ৃ   প হল ঐ িটিকটটা। আর কেম  র ফলটা িক? হাওড়া   শেন ঐ হাজার হাজার  লােকর 
মেধ   ঠলােঠিলর মেধ   দখিছ এিস কামরায় আমার বাথ  টা রাখা আেছ, এটাই হল কম ফল। আর কম  যিদ খারাপ হেয় 
থােক তাহেল  দখব আমার বােথ   আেগ থাকেতই পাঁচজন বেস আেছ। এই কাল  খ- ঃখ  েপ আমার পাপ-পূেণ র ফল 
 দন। এই সংেযাগটা িকভােব হয়? কেম র দিড় িদেয় বাধঁা। আিম  য রকমিট কম  কেরিছ  সই দিড় িদেয়ই সংেযাগটা 
হেব। কেম র এই ত  িঠক না ভুল আমােদর জানার  কান উপায়  নই। িক  িহ রা এই ত  িনেয়ই বড় হেয়েছ, এই 
ত েক মাথায়  রেখই বড় হে । এর  মাণ িক? ধম  ই  মাণ, কারণ ধম  অ বত িন যারা তােদর কােছ ধম ই  মাণ।  
 
 ব াসেদব বলেছন আ  ন   িবজান ীি হ িনয়ত তশ ীলতা  । য দা  ম ী  রশ ং কম   িব িধনা ম   কা ির তঃ ।। 
১৩/৩৩/২১। ‘যুিধি র তুিম িনেজেকই  দেখা, তুিম ধেম   িতি ত, তুিম একজন সাধুপু ষ, শাি ি য় িক  তাও ঈ র 
 তামােক িনিম  কের এত অি য় অশাি জনক  জনিবনােশর মত একটা কাজ কিরেয় িনেলন।  সইজ  বলা হয় কালই 
সব  থেক  বশী বলবান’। কােলর পিরহাস অত   িনম ম। িক রকম? গা ীজী বলেলন অিহংসার কথা, আর িতিন চাইেলন 
 দেশর  াধীনতা। িকভােব  াধীনতা আসেব? অিহংস আে ালেন।  শষ পয   যখন ভারত পািক ান ভাগ কের  দেশর 
 াধীনতা এল তখন  দশ ভােগর ফেল িহ -মুসলমান দা ায় দশ ল   লাক না  িড় ল   লাক কাটা পড়ল তার  কান 
িহেসব  নই। িক  য ু যিদ হত তাহেল এর  থেক অেনক কম  লাক মারা  যত। আর ঘর ছাড়া হেয়েছ কেয়ক  কািট 
 লাক। কােলর িক  ুর পিরহাস,  য  লাকিট অিহংসার কথা বেল এেসেছন, পুিলশ লািঠ মারেত এেসেছ িতিন বলেছন 
‘এই আমার মাথা থাকল তুিম লািঠ মারেত হয় মােরা’  কান  িতবাদ বা  িতেরাধ করেলন না।  সই  লােকর  নতৃে  
 দেশর  াধীনতা এেলা ভারতেক িতনেট টুকেরা কের। আর কেয়ক িদেনর মেধ  দশ িক  িড় লাখ  লােকর গলা  কেট 
 দওয়া হল, আজ পয   যার িহেসব  কউ িদেত পারল না। তার সােথ কেয়ক  কািট  লাক  দশ ছাড়া হেলন। মানবজািতর 
ইিতহােস এত বৃহ র বা চু ত ঘটনা আজ পয    হয়িন।  নেহ  আরও মজার কাজ করেলন। িতিন বলেলন ‘আিম গণত  
িনেয় আসব,  জাতে র মাধ েম ভারতেক আিম একসেূ   বঁেধ  দব, আিম ধম  মািননা, আিম জাত মািননা,  ক গ  
খাে ,  ক গ  খাে  না এ েলা আিম িকছুই মািননা’। িক  কােলর এমনই পিরহাস আজেক ভারেত কিট টুকেরা আেছ 
 কউ জােননা, আর সবারই আলাদা িনয়ম, মুসিলমেদর আলাদা িনয়ম, িশখেদর আলাদা িনয়ম, তফিসলী জািতেদর 
আলাদা িনয়ম, আিদবাসীেদর জ  আলাদা িনয়ম, মােন  নেহ  থাকেত থাকেতই হাজার জেনর হাজার িনয়ম কের 
 দশটােক হাজারটা টুকেরা করা হেয়  গল।  নেহ ই পের বেল িদেলন মুসিলমেদর জ  আলাদা পােস ানাল ল হেব, 
দিলতেদর জ  আলাদা সংর ণ হেব, আিদবাসীেদর জ  আলাদা সংর ণ হেব, কা ীেরর আলাদা িনয়ম হেব। আর তার 
ফল সারা ভারত এখন ভুগেছ। এই হল কােলর িনম ম পিরহাস। যুিধি র এত শাি ি য়, নীিতি য়  লাক, তােক িদেয় যত 
রকেমর অনীিত কিরেয়, অশাি  ঘিটেয় এক  কািট  স েক মািরেয় তারপর বলেলন এবার তুিম রাজা হও। কােলর হােত 
মা ষ অসহায়। তা সে ও মা ষ যখন  মতার  জাের হি তি  কের তখন আমােদর হািস পায়। তখন মেন হয় এরা িক 
 কউ মহাভারত পেড়িন! ইিতহােস িক রকম হেয়েছ একটু  দেখা! কাল  তামােক শি  িদেয় যােব, বড় করেত থাকেব 
তারপর তুিম  য  য িজিনেষর িবপে  দািঁড়েয় আছ কাল  তামােক নােক দিড় িদেয়  সই িজিনষ েলাই কিরেয় ছাড়েব।  য 
মুখ ম ী এতিদন তার িবেরাধীেদর নােম কত িক বেল  গেছন পের  সই িবেরাধীেদর হােত তােক  মতা  ছেড় িদেয় মুখ 
নীচু কের  বিরেয় আসেত হল। ইি রা গা ী বলেলন আিম িশখেদর উপর  বশী আ া রািখ,  সই িশখ  দহর ীই  িল 
কের তারঁ শরীরটােক ঝাঝঁড়া কের িদল, এটাই কােলর পিরহাস। কালেক  য এইভােব  দখেত িশখেব তখন  স বুঝেত 
পারেব আমার িনজ  শি  বলেত িকছুই  নই। ব াসেদব এটাই বলেছন তুিম ধম পরায়ণ  লাক িক  কাল  তামােক িদেয় 
িক কিরেয় িনল!  সইজ  যুিধি র  তামােক বলিছ তুিম এভােব িনেজর উপর সব  দাষ  টেন িনেয় আ ঘাতী হবার িচ াও 
কেরা না। তুিম  তা এই যু  চাইিছেল না, তুিম যিদ যু  চাইেত তাহেল সম ার কথা উঠত।  
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কা র পাে পর  া য় ি ে র িব ধ ান  ন ই 

 ব াসেদব এবার যুিধি রেক আ াস িদেয় বলেছন ‘ তামার মেনর মেধ   য এত পীড়া উঠেছ এ েলােক উঠেত 
িদও না, তার  থেক বরং তুিম যুে   য এত  লাক মারা  গেছ তার জ  তুিম একটা  ায়ি   কের নাও তােতই সব িমেট 
যােব। অধম  ে প া ধে ম  া িহ কি দি  নরা ি ধপ । ধম  াধ ম  ে পাহি   ত    য়ং িবপ ি তা। ।১৩/৩৩/৩২।  হ 
নরে  ! কখন কখন অধম ই ধম   েপ আেস আবার কখন ধম  অধম   েপ আেস’। মহাভারেতর এিটও একিট    পূণ   
  াক।  কৗিশক মুিনর কািহনী এর আেগ আেলাচনা হেয়িছল। িতিন িঠক কের িনেয়িছেলন আিম সেত   িতি ত থাকব। 
একবার এক পিথকেক ডাকাতরা তাড়া করেতই  সই পিথক  কৗিশক মুিনর আ েম িগেয় লুিকেয়িছল। ডাকাতরা এেস 
 কৗিশক মুিন পিথেকর ব াপাের িজে স কেরেছন।  কৗিশক মুিন িঠক কের আেছ আিম সেত   িতি ত থাকব, িতিন 
ডাকাতেদর  দিখেয় িদেয়েছন। ডাকাতরা  সই পিথেকর গলা  কেট িদেয় সব  কেড় িনল। তখন এই পাপটা  কৗিশক মুিনর 
উপরও  লেগিছল। তখন যিদ িতিন সিত  কথা না বলেতন তখন অধম টাই ধম  হেয়  যত।  
 

 য  কান পাপই  কউ কের থা ক না  কন,  সই পােপর জ  একটা  ায়ি ে র িবধান  দওয়া আেছ। 
 ায়ি ে র িবধান কার  নই?  যা িহ প াপসম ার ে   কাে য   ত  াবভ াি বতঃ।  ব  িপ তৈথ ব  াৎ কৃ া চ 
িনর প প ঃ। । তি ং ৎ কল ুষং স ব ং সম া িম িত শ ি  ত  ।  ায়ি   ং ত াি   াে সা বা পাপক ম ণ ঃ।। 
১৩/৩৩/৩৫-৩৬। বলেছন যখন ১) কাজ করার আেগও পােপর ভাবনা  রেখ সব সময় পাপ কাজ করেত  নেম যাে । ২) 
করার সমেয়ও এটা পাপ কাজ  জেনও  সই পাপ কাজই  য করেত থােক। ৩) করার পেরও এই পাপ কােজর জ  
লি ত হয় না। এই িতনেট ভাব যােদর মেধ  থােক তােদর মেধ  পাপ পূণ    েপ  িতি ত হেয় যায়, এেদর জ   কান 
 ায়ি ে র িবধান  নই। এরা যখনই  কান পাপকম  কের তখন তােদর  দেয়র মেধ   ভেব িনেয়ই কের  য আিম পাপকম  
করিছ। যারা  পশাদারী খুনী হয় তারা িঠকই কের  নয়  য আিম এেক খুন করব।  কন খুন করব এেক? এেক মারার জ  
আিম   লাখ টাকা  পেয়িছ। এরাও িক  বেল আিম িক করব আমার বউ বা ার  পটা চালাবার জ  করেত হে , এেতও 
িক  এরা বাচঁেব না। কারণ তুিম  য পাপকম  করেত যা  তখন  তামার এই  বাধ হে  িক  য আিম পাপকম  করেত 
যাি ।  াঁ আমার  সই  বাধ আেছ, এটা  গল  থম কথা। ি তীয় হল  িল মারার সময় িক  তামার মেন হে  আিম 
পাপকম  করিছ?  া ঁ সটাও আেছ। আর যখন  লাকটা মের  গল তখন িক আিম এই পাপকম  করলাম বেল আমার মেধ  
ল া হে  িকনা? তখনও  নই। যার মেধ  এই িতনেটই আেছ  স পােপ পূণ    েপ  িতি ত হেয় আেছ আর তার জ  
 কান  ায়ি    নই।  ায়ি ে র িবধান যিদও থাকত তাহেলও  স  ায়ি   করেত চাইত না।  কউ  কউ কের। িক রকম 
কের? শিনবার িক ম লবার হ মান মি ের িগেয় পাচঁ টাকার লা  ুচিড়েয় বলেব যা করলাম হ মানজী সব  মা কের 
 দেব। হ মানজী এেদর িক  মা করেবন তা হ মানজীই জােনন। 
 
 তাই ব াসেদব বলেছন ‘যুিধি র  তামার  তা  থেমই মেন হেয়িছল এই যু  করাটা ভুল, যু  করার সমেয়ও 
মেন হি ল ভুল করিছ আর এখনও তাই মেন হে , তাই  ায়ি   কের নাও সব অশাি  িমেট যােব’। আমরা অেনক 
সময় অেনক িকছুই করেত চাইনা িক  বাধ  হেয়  সই কাজই করেত হয়, হয়েতা ঐ কাজটা না করেল আমার  াণ চেল 
যােব।  াণ িদেয় িদেল  তা  কান লাভ হেব না। তাই ঐ পাপ কাজটা কের  ায়ি   কের িনেল সব িমেট যায়। যুিধি র 
তখন জানেত চাইেছন  ায়ি  টা ব াপারটা িক? তখন ব াসেদব বলেছন ‘মা ষ যখন শা িবিহত কম  না কের িনিষ  কম   
কের তখন  সই িনিষ  কম  করার জ   ায়ি   করেত হয়’। আমােদর সবাইেক কেয়ক রকেমর কম  করেত হয় ১) 
িনত কম ,  য কম  িল  িতিদন িনয়িমত ভােব করেত হেব,  যমন  ান করা, ঠা র পূেজা করা, প  মহায  করা, 
জপধ ান করা। ২)  নিমি ক কম  , িনিম   থেক  নিমি ক এেসেছ। িকছু িকছু িবেশষ িদেন িকছু িবেশষ কেম র িনেদ  শ 
 দওয়া হেয়েছ,  যমন মহালয়ার িদন িপতৃপু ষেদর তপ ণ করেত হয়। ৩) কাম  কম , মেনর মেধ  িকছ ুকামনা আেছ 
 স েলােক পূরণ করার জ  শা িবিহত কম  করা।  যমন আমার  ছেলর একটা চাকির  হাক, বািড়েত খুব অশাি  চলেছ 
 সই অশাি েক দরূ করেত হেব,  মেয়র িবেয়  হাক, এই সব হবার জ  শা িবিহত  য পূেজা বা য  করাটা হল কাম  
কম । ৪) িনিষ  কম ,  য কম  েলােক পির ার কের বেল  দওয়া হে  এই এই কম  তুিম করেব না, িহংসা করেব না, 
িমথ া কথা বলেব না, চুির করেব না। এ েলা সব িনিষ  কম , এই কম  কখনই করেত পারেব না। আবার সং েৃত খুব 
নামকরা কথা আেছ ‘অকরেণ  ত বায়’, না করেল পাপ।  যমন িনত কম  না করেল পাপ, সকােল উেঠ  ান না করেল, 
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পূেজা জপধ ান না করেল, প  য  না করেল পাপ। আবার িনিষ  কম  করেল পাপ। িকছ ু িজিনষ করেল পাপ আবার 
িকছু িজিনষ না করেল পাপ।  ায়ি   হল  যটা করার কথা  সটা করিছ না, তখন  ায়ি   করেত হয়। 
 
 কা ন  ক া ন ক ােজ  া য়ি   কর েত হয় 
 যুিধি র িজে স করেছন পাপী কােক বেল আর িক িক পাপ কাজ করেল  ায়ি   করেত হয়। মহাভারেত এর 
উপর িবরাট ল া তািলকা িদে । ম  িৃত যিদও  ৃিত   িক  তােতও এত বড় তািলকা  নই। আমরা এখােন কেয়কিট 
 ধ ুউে খ কের যাি । দাদা অিববািহত থাকেত যিদ  ছাট ভাই িবেয় কের  নয় তােত পাপ হেব।  য   হত া কের 
অথ  াৎ  য  া ণেক হত া কের ও  য অপেরর িন া কের। অপেরর িন া করা আর   হত ােক একসে  রাখা হেয়েছ। 
  হত ােত  য পাপ অপেরর িন া করেল একই পাপ হেব।  ছাট  বানেক িবেয় করার পর তারই বড়  বানেক পের িবেয় 
করা পাপ। তারপরই বলেছন বড়  বান থাকেত তার  ছাট  বানেক  য িবেয় কের।  য   চারীর  ত ন  হেয়  গেছ।  য 
অপা েক দান কের। এরপেরই বলেছন  পা   া ণেক যিদ  ণ  ািদ দান না করা হয়।  য মাংস িব ী কের,  য অপেরর 
বািড়েত আ ন লাগায়।  য পয়সার িবিনমেয়  বদ পড়ায়।  বদ পড়ােনার ব াপাের আেগকার িদেন খুব সম া িছল, পয়সা 
িনেয়  বদ  তা পড়ােত পারেব না, তার উপর যােক তােক িবনা পয়সােত  বদ পড়ানাও একটা বড় পাপ। ম  ৃিতেত 
বলাই আেছ আেগকার িদেন শূ রা অেনক কায়দা কের িকভােব িকভােব  বদ  জেন  যেত, তখন আবার য -যাগ করেত 
হত। এরপর বলেছন  য  ীেক বধ কের।  য শূ েক বধ কের। মহাভারেতর সময় শূ েক বধ করা বড় পাপ িছল।  য 
িমেথ  কথা বেল  পট চালায়, উিকলরা িমেথ  কথা বেলই পয়সা  রাজগার কের। যারা   েক অপমান কের।  য িনেজর 
ধম েক ত াগ কের অপেরর ধেম র আচরণ কের, মােন  া ণ হেয়  ি েয়র মত আচরণ করেছ।  য যে র অিধকারী নয় 
তােক িদেয় য  করােল পাপ হেব। অভ  খাদ   খেল পাপ লাগেব। অভে র আবার িবরাট তািলকা  দওয়া হেয়েছ  যমন 
বলেছন ন ভ  য়েত  া ম    ুট   মােন  ােমর মুরগী খােব না, অথচ এখন  চুর  লাক মুরগী খাে , খুব  গাড়ঁা 
 া ণরাই এখনও খায় না। িহ েদর  ধানতঃ গ  আর মুরগী  খেত িনেষধ কের, এর বাইের অ  িকছ ুখাওয়ার িনষধ 
খুব একটা  নই। তারপর বলেছন  য প পাখী বধ কের, অথচ ব াধগীতা মহাভারেতরই অংশ  সখােন যিদও ব াধ িনেজ 
বধ করেছ না, িক  িশকারীরা  মের এেন তার কােছ িব ী করেছ। আবার বলেছন  য িনেজর বাবার সােথ ঝগড়া কের। 
এই সব বলার পর বলেছন যিদ  কান  া ণ আততায়ী হেয় যায়, আততায়ীর আবার কতক িল শত  আেছ, যারা অপরেক 
হত া কের, বািড়েত অি  সংেযাগ কের, পর ী অপহরণ করেছ ইত ািদ,  সই  া ণেক তখন  মের  ফলেল  কান পাপ হয় 
না। অজা ায় বা  াণ স েট িচিকৎসার কারেণও যিদ মদ পান কের থােক তাহেল িক   ায়ি   কের    হেত হেব। 
তারপের পাচঁটা অব া ব িতেরেক, মােন িনেজর বা অপেরর  াণ বাচঁােনার জ  ইত ািদ  য পাচঁিট অব ার কথা বলা 
হেয়িছল, ওর বাইের কখন িমেথ  কথা বলা যােব না। এখােন আবার আেরকিট অব ার কথা বলা হে    র কায   
সাধেনর জ ও িমথ া কথা বলা যােব, আবার বলেছন  ীেক  খী করার জ  িমেথ  কথা বলেল তােত পাপ হয় না। 
 
  ায়ি ে র কথা বলেত িগেয় ব াসেদব বলেছ তপসা কম  ণ া  চব  দাে নন চ ভার ত। পুনািত পাপ ং পু  ষঃ 
পুনে    বত ে ত।।১৩/৩৫/১। বলেছন  ায়ি   িতন ভােব করা হয় – ১) তপ া, ২) য ািদ কম  ও ৩) দান। িক  
এ েলা করার পর  স  যন পুনরায় পােপ না  ব ৃ হয়। তখনকার িদেন  ায়ি ে র  য সব িবধান েলা  দওয়া হেয়িছল 
 স েলা এত কেঠার িছল  য পালন করা খবই   র িছল।  যমন   হত া করেল তােক  থেম বােরা বছর িভ া কের 
একেবলা  খেত হেব, িনেজর সব কাজ িনেজেকই করেত হেব আর হােত সব সময় খািটয়ার একটা পায়া এবং একটা 
মািটর পা  রাখেত হেব। আিম  য   হত া কেরিছ এটা হল তার িচ । এর সােথ তােক   চয   ত পালন কের  যেত 
হেব, মািটেত  শােব আর সবাইেক বলেত থাকেব আিম এই পাপ কেরিছ। এই রকম এেককিট পােপর জ  িবিভ  
 ায়ি ে র িবধােনর কথা বেল যাে ন।  যমন একটা বলেছন,  য একবার মদ পান কেরেছ তার  ায়ি   হল আ েনর 
মত গরম কের মদেক আেরকবার  খেত হেব।  য   পি র সােথ সমাগম করেব  স একটা  লাহার পা েক খুব গরম 
করেব আর তার উপর তােক  েয় থাকেত হেব। এ েলা িক  শূ েদর জ  বলা হে  না, যারা উ বেণ  র তােদর জ  
এই সব  ায়ি ে র িবধান  দওয়া হে ।  য িমেথ  কথা বেলেছ তাহেল যােক িমেথ  কথা বেলেছ তােক যিদ একটা 
ভােলা উপহার িদেয়  দওয়া হয় তাহেল তার ওেতই  ায়ি   হেয় যােব। কা র যিদ টাকা িনেয় থােক তাহেল খুব কায়দা 
কের ঐ টাকাটা  ফরত িদেয় িদেল ঐ পাপটা পির ার হেয় যােব।  শষ  যটা  ায়ি ে র কথা বলেছন  সটা হল – পিব  
 ােন অ াহারী হেয়, রাগ-  ষ, মান-অপমান শূ  হেয়  মৗন ভােব গায় ী জপ করেল সব পাপ  থেক মু  হেয় যােব। 
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এখােন িক  বলা হয়িন কত িদন এই ভােব গায় ী জপ করেত হেব। এখােন একটা শত  লািগেয়  দওয়া হেয়েছ, পের 
 যন আর  স এই পাপ না কের, পের যিদ আবার পাপ কের তাহেল আেগর পাপটাও এখনকার পােপর সে  জুেড় 
থাকেব। আসেল  শষ কথা এটাই, আমরা জা ায় ও অজা ায় অেনক পাপ কের থািক, িক  ই ম  জপ করেল সব পাপই 
পির ার হেয় যায়। আেরকিট কথা বলেছন,  য িনত   ভকেম র অ  ান কের, পাপকম   থেক িবরত হেয়  িতিদন যিদ 
িকছু দান করেত থােক তাহেলও  স সব পাপ  থেক ম ু হেয় যায়। এখােন বলেছন অজা ায় যিদ  কান পাপ কাজ কের 
 ফেল তাহেল তার পাপটাও কম লাগেব, িক   জেন েন পাপ কম  করেল তার পােপর ফলটাও  বশী লাগেব।  বৗ েদর 
একটা  চিলত কািহনী আেছ তােত িক  এর িঠক উে া বলা হেয়েছ।  সখােন বলেছ  জেন েন পাপ করেল তার পাপটা 
কম হয়, অজা ায় করেল পাপটা  বশী হয়।  যমন ত   লৗহিপ েক অজা ায়  কউ ধের তার হাতটা  বশী পুড়েব, িক  
 জেন ধরেল তার কম পুড়েব কারণ  স সাবধান হেয় যাে । তেব একজন যিদ একটা ভুল কাজ কের  ফেলেছ আেরকজন 
আেগ থাকেতই পিরক না কেরই পাপ কােজ  নেম পেড় তােদর   ে  এটা  েযাজ  হেব না। 
 
য ুিধ ি েরর ক ােছ চ াব  ােকর আিবভ  াব 
 এইভােব অেনক কথা বেল  বাঝানর পর যুিধি রেক িনেয় আসা হেয়েছ হি নাপুের রাজা হওয়ার জ । যুিধি র 
রাজা হওয়ার পর একিদন হঠাৎ এক  া ণ, এর নাম চাব াক, এেস যুিধি রেক গােয়র  জাের বলেছ ‘ হ রাজা! এই যত 
 া ণ আেছ আিম হলাম সবার মুখপা । তুিম  য এত  লাকেক  মেরেছ এেত তুিম িবরাট পাপ কেরছ,  সইজ   তামার 
 বেঁচ থাকাটা  কান ভােবই ম ল নয়, তুিম মের  গেলই ম ল’। এই চাব ােকর নােমই তখন একটা দশ ন  চিলত িছল, 
যার নামই িছল চাব  াক দশ ন। চাব  ােকর মুেখ এই কথা  েনই ওখােন যত  া ণরা িছল তারা হতবাক হেয়  গেছ, কারণ 
 কান  া ণই তােক এই ধরেণর কথা বেলনিন,  কউ তােক মুখপা ও কেরনিন। তখন  া ণরা বলেছন ‘ হ যুিধি র! এই 
 য এেক  দখছ, এ হে  একটা রা স। এই চাব াক আবার  েয াধেনর ব ু। স  াসীর  বেশ এেস এই চাব  াক আমােদর 
অিহত করেত চাইেছ আর  তামারও অিহত করেত চাইেছ। আমােদর এই ধরেণর  কান মত  নই, আপিনই রাজা হেয় দীঘ  
িদন রাজ  ক ন’। এই কথা বেলই সব  া ণ একটা  জাের   ার িদল। ঐ   ার িদেতই চাব াক ওখােনই মের পেড় 
 গল। চাব  ােকর এই একটা উে খ মহাভারেত আসেছ পেরর িদেক  যটা পৃথক একটা দশ ন  েপ দাঁিড়েয় িগেয়িছল।  
 
ি পত াম হ ভী  ও য ু িধ ি ের র  ে া র (প  ু ষা থ  ও  া র ে র  স   – জ া র  া েথ  র া জা র আ চ র ণ – া  ণ এবং  ি  েয়র স াম    – সব ক ও 
ক ম  চ া র ী র  ি ত র া জা র দৃি  ভ  ী –র া জা হও য়া র  য া গ  তা – র া জা র ছয় ধর েণর ম া  ষেক ত  া গ)  
 যুিধি র এখন রাজা হেয়  গেছন। ইিতমেধ   ীকৃ ও হি নাপুের এেসেছন।  সখান  থেক িতিন িপতামহ ভী েক 
দশ ন করেত  গেছন। ভী  এখনও শরশয ায় শািয়ত, তােত তারঁ শারীিরক িকছু ক  হি ল, িক   ীকৃ  এমন একটা 
িকছু কের িদেলন তােত ভীে র সব ক  েলা দরূ হেয়  গেছ। ভী  বলেছন ‘আিম এখন ি কালদিশ  হেয়  গিছ,  কাথায় 
িক হে  সব  দখেত পাি ,  য িজিনষটা  যমন  সটােক    ভােব  দখিছ’। িপতামহ ভী  এখন খুব উ  অব ায় 
িবচরণ করেছন।  ীকৃ  িফের এেস যুিধি রেক বলেছন ‘িপতামহ ভী  এখন খুব উ  অব ায় রেয়েছন, তুিম িপতামেহর 
কােছ চল, তারঁ কাছ  থেক তুিম অেনক িশ া  হণ করেত পারেব’। তাই যুিধি র এখন  থেক  ায়ই হি নাপুর  থেক 
  ে ে  িপতামহ ভীে র কােছ যাে ন,  সখােন িগেয় যুিধি র িপতামহ ভী েক অেনক    করেছন আর ভী ও 
যুিধি েরর  ে র উ র িদে ন। যুিধি র  থেম িপতামহ ভী েক রাজধেম র উপর    করেছন।  
 
 যুিধি র রাজধম  িনেয় িপতামহ ভী েক িকছু    কেরেছন। মহাভারেত রাজা  ধু  শাসেনর অধ  ই নন, িতিন 
সকল  জা েলর িপতার মত, িপতা  যমন স ানেক আ য় িদেয় তােক সব সময় র া কেরন, রাজাও  জােদর সব িদক 
 থেক র া কেরন। ভী  যিদও রাজধেম র উপরই  বশী বলেছন িক  এই ব াপার  েলা  ধ ু য রাজােদর   ে ই  েযাজ  
হেব তা নয়, যারা গৃহ   েপ সব িকছ ুসামলাবার দায়ীে  আেছন, তাঁেদর   ে ও  েযাজ  হেব। ভী  বলেছন উ ােনন 
সদা প ু  যে তথা যু িধ ি র। ন   ানমৃে ত  দবং র া  াম থ ং  সাধে য়ৎ। ।১৩/৫৫/১৪। ‘পু  যুিধি র তুিম সব সময় 
পু ষােথ  র জ   লেগ থাকেব, পু ষাথ   ছাড়া  ার  রাজার  কান কােজ লােগ না’। এখােন কেয়কিট িবষয় বারবার 
আমােদর আেলাচনার মেধ  উেঠ আসেব। তারমেধ   েটা হল পু ষাথ   আর  ার ।  ার েক অেনক সময় বলা হয়  দব 
আর পু ষাথ  েক অেনক সময় বলেব পু ষকার। আমােদর জীবেনর  িতিট   ে   য  কান কম ই কিরনা তােত একটা 
িনিদ    ‘ক’ পিরমাণ  েচ া কির আর িনয়মমত তার একটা িনিদ    ‘খ’ পিরমাণ ফল হওয়ার কথা।  যমন বলা হয় 
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কয়লার ইি েন যিদ একশ িকেলা কয়লা  দওয়া হয় তার ৩০ শতাংশ ফল পাওয়া যােব আবার িডেজল ইি েন একশ 
িলটার িডেজল িদেল তার ৮০ শতাংেশর  বশী ফল পাওয়া যােব। কয়লার তুলনায় িডেজেল আড়াই  থেক িতন  ণ ফল 
 বশী পাওয়া যােব। এবার আিম আর আমার দাদা একই  কা ানীর একই মেডেলর  েটা গাড়ী একই িদেন িকনলাম। 
আমরা  ই ভাই একই ভােব চালাি ,  জেনই সমান ভােব গাড়ীর র ণােব ণ কের যাি । িকছু িদন পের এক িলটার 
 পে ােল  যখােন পেনেরা িকেলািমটার যাওয়ার কথা  ই ভাইেয়র   ে  গাড়ীর মাইেলজ অ  রকম িদেত থাকেব। 
একজেনর হয়ত পেনর িকিম যাে  আেরকজেনর সােড়  চৗ  িকিম হেত    হেয়  গেছ। এই পাথ  ক টা িকছুেতই সমাধান 
করা যােব না। যিদ একজেনর কপাল আরও খারাপ থােক তাহেল হয়েতা ট া  িলক হেয় যােব নয়েতা  াইভার  তল চুির 
করেব, এই কের  দখা যােব মাইেলজ বােরা  তেরােত  নেম  গেছ। তার মােন  য ‘খ’ পিরমাণ হওয়ার কথা  সটা পাে  
না, পাে  ‘গ’ পিরমাণ মাইেলজ। এই ‘গ’  যটা হয়  সটা হয় ‘ক’ আর ‘খ’ এর  যাগ িবেয়ােগ  যটা দাঁড়ােব, হয় 
একট ু বশী পােব নয়েতা একট ুকম পােব। আমার কােছ এক িবেঘ জিম আেছ, আিম জািন এক িবেঘেত চাষ করেল আিম 
  মণ ধান পাব। িক   কান বছরই আিম   মণ ধান পােবা না।  কান বছর   মণ  থেক হয়েতা দশ  সর  বশী  পলাম 
আবার  কান বছর   মণ  থেক দশ  সর কম পাব।   মণ কখনই  দেব না। গত বছর যিদ   মণ দশ  সর  পেয় থািক 
পেরর বছর আর   মণ দশ  সর  দেব না, একটু কম  বশী হেবই। এই  য িকছুেতই একই পিরমাণ ফল িদে  না, এটা 
হয়  দব বা  ারে র কারেণ।  
 
 এই জ  গৃহ েক বলা হয় তুিম  চ া কের যাও, পু ষােথ    লেগ থাক,  ার  িনেজর মত আসেব,  স  তামােক 
হয় উপের িনেয় যােব নয়েতা নীেচ িনেয় যােব। এই  ার   তামােক যিদ নীেচ িনেয় যায় বা উপের িনেয় যায় এই িনেয় 
তুিম কখন  ি  া করেব না, কারণ এটাই  তামার  ার । কম  করার পর  যটা পােব  ার  মেন কের  সটােক িনেয়ই 
তুিম স   হেয় িগেয় শা  হেয় যাও। এটাই শাে র বাণী। সাধু স  াসীেদর বলা হে  তুিম  কান  চ া করেত যােব না, 
 তামার কপােল  যটা আেছ  সটা আপনা  থেকই  তামার কােছ এেস যােব। িক  সংসারীরা সবটাই করেব পু ষােথ  র 
উপর,  তামার ধম  কম  সব িকছুই হেব পু ষাথ  । আর সাংসািরক ব াপার েলােক যতটা পারেব আে  আে   ারে র িদেক 
িনেয় যােব। িক   সটা না করেত পারেলও পুেরাটাই, ধম  কম  আর জাগিতক যা িকছ ুকম  হেব সবটাই পু ষােথ  র জ  
করেব। স  াসীেদর   ে  এই িনয়মটা পাে  যায়। স  াসীেদর বলা হয় জাগিতক ব াপাের যা িকছু আেছ তার পুেরাটাই 
 ছেড়  দেব  ারে র উপর আর আধ াি ক ব াপারটা পুেরাপুির পু ষােথ  র উপর রাখেত হেব। সংসারী যিদ বেল টাকা-
পয়সা যা আসার ঠা রই জুিটেয়  দেবন আিম িকছ ুকরেত যাব না, তাহেল িক   স িবপেদ পেড় যােব। সংসারীর যিদ 
এই মেনাভাব হয় তাহেল তুিম স  াসী হেয় যাও। সংসাের থাকা মােনই  জার কদেম পু ষাথ   কের  যেত হেব। আর 
স  াসী যিদ বেল জপ-ধ ান যা করার ঠা রই কিরেয়  নেবন তাহেল  সই স  াসীর স  াস জীবন  শষ হেত আর বািক 
থাকেব না। ঠা েরর কথা েলা  েন অেনেকই ভুল  বােঝন, ঠা র এই কথা েলা বেলিছেলন অত   উ  আধ াি ক 
স   পু ষেদর। অ  িদেক হাজরা মশাই িন ম া হেয় জপ করেতন বেল ঠা র তােক ঢ ামনা শালা বেল গালাগাল 
িদে ন। বািড়েত তারঁ বুিড়মা কাঁদেছন, কে  পেড় আেছন তােঁক  দখেছন না। ঠা েরর কােছ  কান  ছাকড়া  গেলই আেগ 
িজে স করেতন বািড়েত সব িঠকঠাক আেছ িকনা, খাবার-দাবােরর ব ব া আেছ িকনা। ঠা েরর উ  আধ াি ক কথা 
 েলা এখন চেল  গেছ সাধারেণর হােত তাই সবাই বলেত    কের িদেয়েছ কাজ করাটা জীবেনর উে   নয়। িক  
মুখ রা বুঝেত পারেছ না  তামার কােছ কাজকম  করাটাই এখন জীবেনর একমা  উে  । যার আেছ  হথা তার আেছ 
 সথা।  য এখােন কাঙাল  স মেরও পরেলােক কাঙাল।  সইজ  বারবার বলা হে  মহাভারত হল পূণ  া  শা । মহাভারত 
না পড়েল ধম  বুঝেতই পারেব না।  কউ মহাভারত পেড় না, তাই স  াসীর ধম  গৃহ রা িনেয় িনে  গৃহে র ধম  স  াসীরা 
িনেয় িনে ।  
 
 ভী  এই কথাই যুিধি রেক বলেছন ‘তুিম এখন রাজা, তুিম গৃহ ামী, এখন তুিম আর  ারে র উপর িনভ র 
করেব না,  তামার একমা  অবল ন পু ষাথ  । তেব জানেব  য  কান কােজর িসি র জ  পু ষাথ   আর  ার  এই  েটাই 
আব ক। িক  আিম পু ষাথ  েকই  াধা  িদেত বলিছ। যােদর সব কাজকম   শষ হেয়  গেছ আর উ  আধ াি ক স   
হেয়  গেছন তাঁরাই  ারে র  জাের সব িকছ ু  পেয় যান।  ার  সাধারণ  লােকেদর জ  কখনই নয়।  ারে   যটা 
আসার কথা  সটা িনি ত হেয় আেছ, তুিম এটাই পােব।  সইজ  িবপে  চ স মার ে  স াপং ম া   ব কৃথাঃ । 
ঘটৈ বং সদা ান ং র া াে ম ষ পে র া ন য়ঃ।।১৩//৫৫/১৬।  কান কারেণ যিদ  তামার কায িসি  না হয় তাহেল মন 
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খারাপ কের কখনই িনে   হেয় বেস থাকেব না। আবার ি  ণ উৎসাহ িনেয় পু ষােথ    নেম যােব। এটাই রাজার  ধান 
নীিত। কারণ  তামার  ারে   গালমাল আেছ।  ার  আর পু ষাথ  িসি র লে   উেড় যাওয়ার  েটা ডানা। এইভােব 
ি  ণ উৎসােহ করেত করেত এক সময় এই  য  চ া কের যাি  আর এর ফল যখন আসেত থাকেব তখন তােত ম  
 ার টা িঠেক হেয় যােব।  ার  খারােপর জ  যিদ তুিম  চ াই না কর তাহেল  তা  তামার  কানটাই হেব না।  সইজ  
যুিধি র! তুিম সব সময় সাবধান থাকেব,  ারে র উপর কখনই ভরসা করেব না’।  
 
 ভী  বলেছন ঋষীন াম িপ র া ে জ  সত ে মব পর ং ধন  । ত থা রা াং প রং সত া া ি  াসকারণ  ।। 
১৩/৫৫/১৮। ঋিষেদর জে  সত ই হল পরম ধন আর রাজােদর জ ও সত ই পরম ধন, এই কথাটােক তুিম মাথায় 
 রেখ কখন িমথ াচার করেব না। রাজার সত  ব তীত অপর  কান ব বহারই  জার িব ােসর কারণ হয় না। আর ঐ  য 
বলা হয় িনেজর  াণ র া অপেরর  াণ র ার জ  িমেথ  কথা বলেব, এ েলা রাজার উপর খােট না। রাজা এখন ওপের 
চেল  গেছ তার জ  এ েলা আর দরকার পেড় না। তেব  কান রাজা যিদ সবার সে  নরম ব বহার কের তখন  লােকরা 
 সই রাজােক উ  ন করেত    কের।  সইজ   তামােক এই ব াপাের খুব সজাগ থাকেত হেব। আবার সবার সে  যিদ 
রাজা কেঠার ও িনদ  য় ব বহার কের তখন সব  লাক রাজােক ভয়  পেয় এিড়েয় চলেব। তাই  তামােক বলিছ যখন দরকার 
তখন কেঠার হেব যখন  েয়াজন হেব তখন নরম হেব’। আদশ  মা  সইই হয়,  য মা িনেজর স ানেক  চ  ভােলাবাসেব 
আবার  েয়াজেন স ােনর উপর  চ  কড়া হেব। সব মােয়রাই িনেজর স ানেক ভােলাবাসেব এটা  াভািবক িক   য মা 
স ােনর উপর এেকবােরই কড়া মেনাভাব না  দিখয় অ ায় কােজ   য় িদেয় যায়  সই  ছেলেমেয়রাই বড় হেয় সমােজর 
অিভশাপ হয়। আবার  য মা স ানেক সব সময় শাসনই কের যাে   সই  ছেলেমেয়েদর ভিব ৎ বরবাদ হয়।   হ আর 
শাসেনর মেধ  সব সময় সাম    রেখ চলেত হেব।  
 

ভী  একটা পুরেনা   াকেক িনেয় এেস যুিধি রেক বলেছন অে  াহ ি    তঃ   ম েনা  লাহ মু ি ত  । 
 তষাং সব  গং  তজঃ  া   যািনষু শ াম িত।।১৩/৫৫/২৪। অি র জ  জল  থেক হয়,  ি য়  া ণ  থেক জ  
 নয় আর  লাহা পাথর  থেক জ   নয়।  সইজ  এক অপেরর  তজ নাশ কের। উপিনষেদ  যমন বলেছ – আকাশ 
আকাশা ােয়া বােয়া  ী অে ঃ আপ। আকাশ  থেক বায়ু, বায়ু  থেক অি , অি   থেক জল। এখােন িক  উে া বলা হে  
– অ ে  া হি ।  কাথাও  কাথাও বলা হয় জল  থেক অি র জ । এখােন বলা হে ,  য জল  থেক অি র জ  হে   সই 
জল িদেয়ই অি েক শা  করা হয় আবার অি র  তেজ জল বা  হেয় যায়,  লাহা  যমন পাথরেক আটেক  দয় পাথর 
আবার  লাহােক আটেক  দয় িঠক  তমিন  া ণ আর  ি য় এক অপেরর  তজেক  াস কের  দয়। এই সব কথা  নেল 
আমােদর অবাক হেয়  যেত হয় আমােদর পূব  জেদর িচ াভাবনা কত গভীর আর  দরূ  সারী।  দখা  গেছ  য সমাজ 
শি েক কদর কের না, শি  স েয়র যিদ উেদ াগী না হয় তাহেল  সই সমােজর িবনাশ হেত  দরী হয় না। ভারত এই 
ব াপারটা অেনক আেগই বুেঝ িনেয়িছল,  সইজ  আমােদর  দশ  ি য়েক অেনক উপের িনেয় চেল  গেছ,  ি য়েদর 
কাজই িছল শি  স য় করা আর  সই শি র লাগাম িদেয় সামািজক ি িতশীলতােক ধের রাখা। িক   ি য়েক যিদ শি  
স েয়র ব াপাের লাগাম ছাড়া কের  দওয়া হয় তখন  রামান সা ােজ র জুিলয়াস িসজােরর মত অব া হেয় যােব। 
 ি েয়র এই শি েক িনয় ণ করার জ   া ণেদর এিগেয়  দওয়া হেয়িছল। তুিম রাজা হেত পার িক   তামােক িনয় েণ 
রাখেব  া ণরা। অ  িদেক  া ণরা হত কাঙাল, এই ভােব এক অপরেক িঠক রাখত। ভী  বলেছন  সইজ  তুিম 
 া ণেদর মুেখামুিখ হেলই তােঁদর  ণাম কের স ান  দখােব।  া ণরাই  তামােক সব িদক  থেক সংযত রাখেব। 
 
 খুব   র একটা   ােক ভী  বলেছন য থা িহ গ িভ ণ ী ি হ া  ং ি য় ং মন ে সাহ গ  । গভ   ি হতমাধে  
তথা রা াপ স ংশ য়  ।। ব ি  তব ং   ে   স দা ধম া বিত ন া।  ং ি য়  প ির ত জ  য  ে াকি হতং ভে বৎ । । 
১৩/৫৫/৪৫-৪৬। গিভ ণী  ী মেন অ  ল ি য় পিতেকও পিরত াগ কের গভ   স ােনর িহতসাধন কের। অ ঃস া নারীর 
যিদ িকছু  খেত ভােলা লােগ, িকছু পিরধান করেত ভােলা লােগ  স িক   সই রকম কের না,  স যা িকছ ুকের তার 
গভ ি ত স ােনর কথা মাথায়  রেখই সব িকছ ুকের। গভ বতী নারীর যিদ িকছু  খেত ভােলা লাগেছ বেল  সটা  খেত 
চাইেছ তখন তার শা ড়ী তােক  খেত িনেষধ কের, বউমা তুিম এখন এই খাবারটা  খও না, এেত  তামার গেভ র িশ র 
 িত হেব। তখন গিভ ণী  সটা আর খায় না। রাজার িঠক তাই কত ব , রাজার িনেজর যিদ িকছু করেত ভােলা লােগ তাও 
তােত যিদ সাধারণ  জার যিদ  কান  িত হওয়ার স বনা থােক রাজা তখন  সটা করেব না। এক ভ েলােকর  েটা 
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 ছেল িছল,  জেনই অ  বয়েসর। ভ েলাক খুব পান  খেতন। একিদন বড়েছেল বলেছ বাবা আিম পান খােবা। বাবা 
বলেছ না পান  খও না।  ছেল বলেছ  কন খােবা না তুিমও  তা পান খাও। বাবা বলেছ বড়রা  খেত পাের। বড়েছেল 
বলেছ আিমও  তা ভাইেয়র  থেক বড়, তাহেল আিম  কন খােবা না! ভ েলাক  সই িদন  থেক পান খাওয়া  ছেড় িদেলন। 
বািড়র ম েলর জ  িনেজর ভােলা লাগার িজিনষও  ছেড় িদেত হয়। কারণ রাজা  জার দায়ী  িনেয়েছ,  য গৃহকত া  সও 
বািড়র সবার দায়ী  িনেয়েছ। এই দায়ী   নওয়ার জ  রাজা বা গৃহকত া স ান পাে ন, িকছু বাড়িত  েযাগ  িবধা 
পাে ন। তখন তােঁকও সবার ম েলর জ  তাঁর িকছ ুভােলা লাগার িজিনষেক  ছেড় িদেত হয়।  যমন স  াসী,  সও িকছু 
দায়ী  িনেয়েছ। তার  কান িকছুর ইে  থাকেলও করেত পারেব না। স  াসীেক এখন সমােজর  ােথ  ,  লাকিশ ার জ  
অেনক িকছ ুকরেত  নই। এখােন রাজা বলেত  য  নতা,  য  নতৃ  িদে  তার কথাও বলা হে ।  
 
 ভী  বলেছন ‘যুিধি র! তুিম এখন রাজা হেয়ছ,  তামার এখন অেনক  সবক হেয়েছ, এেদরেক তুিম পয়সা িদেয় 
িনযু  কেরছ। িক  এেদর সে  কখন  বশী ব ু  করেত যােব না’। ম ােনজেমে টর উপর খুব নামকরা একটা বই আেছ 
What they did not teach me at the Harverd School of Management  সখােনও তারা বলেছ, আপনার 
 য  াফ, যােদর আপিন মাইেন িদেয়  রেখেছন, তােদর সােথ সামািজক  ের কখন  মলােমশা করেবন না।  সা ািলি ক 
আইিডয়ােত অেনক বড় বড় কথা বলা হয়, আিম তুিম সবাই সমান। িক  এখােন  কউই সমান নয় Inequality is the 
first law of human life। এই অসমােনর মেধ  আিম  কাথায় অব ান করিছ  সটা আমােকই  ভেব িচে  বার করেত 
হেব। যারা এটা মানেব না তারা অশাি েকই বরণ করেব। িহ  সমাজ এটােক  থম  থেকই  মেনিছল। সমান হেব িঠকই, 
িক   কাথায় িগেয় সমান হেব? আ  ােন,    ােন িগেয় সমানতা হয়। িক  সমােজ কখনই সমানতা হয় না। 
 
 একটা গ  আেছ যােত একটা খুব  াধীনেচতা ও  গিতবাদী  মেয়র িবেয় হে । িবেয়েত এখন পািট   হেব। 
 মেয়িট িঠক কেরেছ পািট েত  থম সািরেত  য  টিবল পাতা হেয়েছ তােত যারা িনচ ু  ণীর বা গরীব তােদর বসান হেব 
আর যারা খুব গণ মা  ব ি  তােদর  পছেনর সািরেত বসান হেব।  মেয়র বাবা এই ব ব া মানেবন না, এই িনেয় 
 মেয়র সােথ িবরাট ঝগড়া,  মেয় বলেছ এই ব ব াই থাকেব।  মেয়িট তখন তার   র কােছ  গেছ।    বলেলন – এিট 
কেরা না।  কন? এিট করেল িতনেট ঝােমলা হেব।  থম কথা, িনচুেদর যিদ সামেনর িদেক বসাও তাহেল তারা সে ােচর 
জ  ভােলামত  খেতই পারেব না, ি তীয় ঝােমলা  তামার বািড়র  লাকেদর অ ি   বাধ হেব, তৃতীয় িভআইিপ অিতিথরা 
তারা সবাই বড়েলাক, মেন করেব তােদর অপমািনত করা হেয়েছ। এটাই এর পিরণাম।  য  শাসেন বলা হয় মািলকও যা 
 িমকও তাই, বুেঝ িনেত হেব  সই  শাসন আর  বশী িদন চলেব না, ঝােমলা    হল বেল। কথা েলা  নেত খুবই 
ভােলা লােগ। যারঁা আধ াি ক পু ষ তারঁা আবার এর মেধ  ত া ার ব াপারটােকও মাথায় রােখন। যার তার সে  
খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা আধ াি ক পু ষরা কখনই করেবন না। ভী  এটাই বলেছন ‘যখনই তুিম  তামার  সবকেদর 
সােথ ঠা া ইয়ািক  করেত থাকেব, তােদর সােথ একসে  খাওয়া-দাওয়া করেত থাকেব তখন িক  তারা  তামােক আর 
ময াদা  দেব না। এমন িক অেনক সময় তারা তােদর ময াদােকও উ  ন কের  দেব। যখন তুিম তােক  কান কােজ 
পাঠােব তখন  থেমই  তামার মুেখর উপর বেল  দেব এই কাজ করা যােব না, এেত  তামারও সে হ হেব কাজটা িঠক 
হেব িকনা। আর রাজার  যসব  দাষ  িট আেছ  স েলােক বাইের  কাশ করেত    করেব।  য িজিনষ রাজার কােছ 
চাওয়ার কথা নয়  স েলাও  স রাজার কােছ  চেয় বসেব। তাই না, রাজার জ  যা িকছ ুরাখা থােক  স েলা িনেজরাই 
ব বহার করেত    কের  দেব। রাজার জ   য খাবার রাখা আেছ  সটা িনেজরাই আেগ  খেত    কের  দেব। এইভােব 
তারা তােদর ময াদা  রখা অিত ম করেত    কের  দয়। এেদর  তামায় অস ান করেত বলা হে  না, িন য়ই স ান 
করেব িক  একটা সীমােরখা পয    সই স ানটােক  বঁেধ রাখেব। এেদরেক যিদ তুিম মাথায় তুেল দাও তখন এমন 
অেনক পিরি িত আসেব যখন এরা  তামার মুেখর উপর গালাগাল িদেত থাকেব, যিদ গালাগাল নাও  দয় অ  ভােব 
 তামােক অপমান করেব। রাজার সামেনই এরা িনেজেদর রাগেক  কাশ কের  ফেল’। এত িকছ ুবলার পর অ  িদেক 
আবার বলেছন ‘তুিম তােদর  দখােশানা করেব। তুিম যিদ এেদর িঠক িঠক  দখােশানা কর আর একটা দরূ  বজায়  রেখ 
ব বহার করেত থাক তাহেল এেদর  কান সাহস হেব না  কান ধরেণর  গালমাল করার’। 
 
 ‘যুিধি র তুিম যিদ এেদরেক  বশী   য় দাও তাহেল এরা একটা সময় ঘষু িনেত    কের  দেব’। ঘষু  নওয়া, 
 ন  ীিত এ েলা ভারেতর িচর ন সম া। ভী  বলেছ ‘রাজার কােছ বেস থাকার সময় এরা মুখ খুেল হাই তুলেব, আবার 
রাজার সামেনই থুতু  ফলেব’। মহাভারেতই  দখােনা হে  িকভােব ভ  আচার আচরণ করেত হয়, এখােন বলেছ হাই 
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 তালা এ েলা খবু খারাপ আচরণ। এরা কত অভ  হেয়  যেত পাের এ েলা তারই িকছু দ ৃ া । আবার  কাে   জােদর 
সামেনও রাজার সে  এরা ব ুর মত আচরণ করেত থাকেব। সবার সামেন রাজা হয়েতা িকছ ুিঠক করল  সই সময় এরা 
বলেত    করেব  য রাজা এই কাজ  তামার  ারা হেব না। এই কারেণই বলা হে  চাকর-বাকর, কম চারী, অধঃ নেদর 
একটা সীমার মেধ  কখনই আসেত িদেত  নই। যারাই এেদর িনেয় আিদেখ তা  দখােব তারাই মরেব। এেদরেক  বাধগম  
কিরেয় িদেত হেব ইিন আমার মািলক আমার িহৈতষী, ভােলা-ম  সব ব াপাের ইিন আমার পােশ আেছন, এর বাইের 
আর  কান িকছুেত মাথা গলােত  দেব না। ‘যুিধি র তুিম যিদ এইভােব  সবেকর সােথ স ক   না  তরী করেত পার, 
বা ারা  যমন পািখর পােয় দিড়  বঁেধ নাচােত থােক িঠক  তমিন এরা মািলকেক নাচােত থােক’। এইভােব ভী  
যুিধি রেক রাজধম  বলেত িগেয়  সবকেদর সােথ রাজা িক ধরেণর আচরণ করেব বেল সাবধান কের িদে ন। যিদ  কান 
িশ ক বেল আিম সব ছা েক সমান ভােলাবািস তাহেল বুঝেত হেব িতিন একজন অেযাগ  িশ ক। অেযাগ  িশ েকর 
এটাই সব  থেক বড় ল ণ,  য িশ ক বেল আিম আমার সব ছা েক সমান ভােলাবািস। িযিন  যাগ  িশ ক িতিন সব 
সময় একজন  জন ছা েক  বশী ভােলাবাসেবন।  য ছাে র মেধ   মধা, বুি ,  মতা  বশী তােক িশ ক সব সময়ই 
একট ু বশী ভােলাবাসেব,   াণাচােয রও অজু ন িছল, ঠা েরর নেরন ও রাখাল িছল। আসেল  য িশ ক বলেছন আিম সব 
ছা েক ভােলাবািস তাহেল বুঝেত হেব  সই িশ ক কাউেকই ভােলাবােসন না।  কান মাও তার পাঁচটা স ানেক সমান 
ভােলাবাসেত পােরনা। এই কারেণ বলা হয় Inequality is the first law of human life। অেনক  লাক এইসব 
কথা  নেল আতঁেক উঠেবন িক  এইটাই বা ব। 

 
 অ  িদেক রাজার কত েব র ব াপাের বলেত িগেয় ভী  বলেছন  ে র া রপ বিল   কায  া কা য  মজান তঃ । 
উৎপথ িতপ   দে া ভ ব িত শ া তঃ।।১৩/৫৬/৭। ‘ য মা ষ অহ াের ম , কত ব  অকত েব র ব াপাের তার তখন 
 ান থাকেব না,  স যিদ   জনও হয় তােক তুিম দ   দেব’। এই কথাটা বলা হে  রাজােক, আমার আপনার জ  এই 
কথা নয়। এরপর বলেছন রাজা হওয়ার  যাগ তা কার আেছ।  য িনেজর মনেক িনয় েণ  রেখেছ,   াধ জয় কেরেছ, 
শাে র িস া  িলেক  য িঠক িঠক জােন,  য ধম  , অথ  , কাম ও  মাে  এই চারেট পু ষােথ   িনর র  য শীল,  বেদর 
 ান আেছ, িনেজর মেনর  ভতের িক িবচার করেছ  সটােক কখন বাইেরর কাউেক জানেত  দয় না। এই ধরেণর  ণ যার 
মেধ  আেছ  সই রাজা হওয়ার  যাগ । রাজার মেধ       ক? িনেজর বািড়েত িশ   যমন িনভ েয় ঘুের  বড়ায়,  য রােজ  
সাধারণ  জারা িনভ েয় বাস কের  সই রােজ র রাজাই    ।  
 

এরপর রাজােক িকছ ুকথা বলা হে , রাজােক বলেত িগেয় এই কথা েলা  েত ক মা েষর জ ই বলা হে । 
ষেড়তা   প ুে ষা জ াি  াং নাব িমবাণ ে ব। অ ব ার ম াচায  ম নধীয়ানমৃ ি জ  । অর ি তার ং র াজানং ভ ায  া ং 
চাি য় বািদনী  ।  াম কাম   গাপ ালং বনকাম  নািপ ত  । ।১৩/৫৬/৪৪-৪৫। সম ু যা ার সময়  য  নৗকা  ভেঙ 
যায় তখন  সই  নৗকােক ত াগ কের িদেত হয়। িঠক  তমিন মা ষেক ছয় ধরেণর  লাকেক ত াগ করেত হয় – ১) 
অ ব ার মাচ ায    ,  য আচায  উপেদশ  দয় না। ২) অন িধয় ান মিৃ জং,  য ঋি ক  বদ ম  উ ারণ কের না,  বদ জােন 
অথচ  বদ মে র উ ারণ কের না। ৩) অর ি তার ং র াজ ান  ,  য রাজা র া করেত পােরনা, আেগকার িদেন যখন  জারা 
 দখত রাজা তােদর র া করেছ না তখন তারা  সই রাজ   ছেড় চেল  যত। ৪)  য  ী কটূ কথা বেল। ৫)  য  গায়ালা 
 ােম বেস থাকেত চায়, আসেল গবািদ প েদর খাওয়াবার জ   ােমর বাইের  খালা মােঠ-ঘােট িনেয়  যেত হয়, এখন 
 য  গায়ালা বেল আিম  ােমর বাইের যাব না তখন  সই  গায়ালােক আর  ােম রাখা যােব না। ৬)  য নািপত বেন 
থাকেত চাইেছ, মােন একা একা থাকেত চায়, তাহেল  সই নািপতেক িনেয়  লােকর িক হেব  য নািপত একা একা থাকেত 
চাইেছ, চুলই কাটেত চাইেছ না। এ েলা হল পুরেনা সব  চল কথা। 
 
 এইভােব রাজার অেনক কেম র কথা বেল যাে ন। এরমেধ  একটা খুব নামকরা কািহনী রাজা  বেণর কথা বলা 
হে । রাজা  বণ িছেলন খুব কেঠার রাজা। তখন মহিষ  রা   ার িদেয়  বণেক  মের িদেয়েছ। রাজা এখন মের  গেছ, 
রাজা ছাড়া রাজ  চলেত পােরনা। তখন মহিষ  রা মৃত  বণ রাজার হাতেক দলাই মলাই কের ম শি  িদেয়  সখান  থেক 
এক স ােনর উৎপি  করেলন, তার নাম হল পৃথু। পৃথ ু ায়পরায়ণ ও ধম  পরায়ণ  লাক িছেলন।  সই পৃথ ুযখন রাজা 
হেলন তখন এই ব  রার সব িকছু িঠক িঠক চলেত    করল। বেল এই পৃথুর নাম  থেকই ব  রার নাম পৃিথবী 
হেয়েছ। পৃথ ুএই পৃিথবীর ভূিমটা  যটা  কাথাও উঁচ ুপাহাড় বা িঢিপ িছল,  কাথাও নীচ ু িছল সম  জিমটােক সমান 
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করেলন। গ  িঠক ভােব  ধ িদত না, ব ৃ সমেয় ফল িদত না। িতিন তারঁ ধ র  ারা উঁচ ুজিমেক সমান কের িদেলন, 
 যটা নীচু িছল  সই জায়গাটােক ভরাট কের িদেলন। যার জ  আমােদর লাঙল েলা  দখেত অেনকটা ধ র মতই হয়। 
 সই  থেকই  কউ কািহনী  তরী কের িদেয়েছ। 
 
ত ৎকা লী ন সমা ে জর বণ  ধ ম    
 ভী  অেনক িকছুর বণ  না করার পর যুিধি রেক বণ  ধম  স ে  বলেছন। বণ  ধম  বলেত িগেয় ভী  নয়িট সাধারণ 
ধেম র কথা বলেছন  য েলা চারিট বেণ  র সবাইেক পালন করেত বলা হে  অে াধঃ স ত বচনং স ংি বভাগঃ  ম া 
তথা।  জনঃ   ষু দ াে র ষু  শৗচমে াহ এব চ। আ জ বং ভৃত ভর ণ ং নৈ বে ত সাব ব িণ কাঃ।  া ণ  ত ু য া 
ধম  ে  ব  ািম  কবল  । ।১৩/৫৯/৯-১০। ‘কা র উপর   াধ করেব না, সত  কথা বলেব, টাকা-পয়সা যা আসেব 
তা িমেল িমেশ  ভাগ করেব,  মা ভাব রাখেব, িনেজর  ীর সােথ রমণ, পিব তা, কাহারও  িত   াহ না করা, সরলতা 
এবং  পা বেগ র ভরণেপাষণ করা।  া েণর িচর ন ধম  হল ইি য়দমন এবং  বদভ াস, সব  দা শা   ভাব,  স িচ , 
য  করা আর  া ণ সম   াণীরই   ৎ হেব’। যারা িন ে নীর  লাক িছল িবেশষ কের শূ েদর অেনক িকছুর ব াপাের 
 াধীনতা িছল। আমােদর জািত থােক িনেয় িবেদশীরা  যমন িন া কের, আমােদর  দেশর অেনক বুি জীিব, তাি ক 
 নতারাও িন া কের। িক  আমরা বুঝেত পািরনা বা বুঝেত চাইনা  য, যােদর তখন স ান  দওয়া হত তােদর  থেক 
অেনক িকছ ুত ােগরও  ত াশা করা হত।  যমন শূ , তুিম স ান পােব না িক   াধীনতা অেনক পােব।  া ণেক বলাই 
হে  তুিম িনেজর  ী ছাড়া অ   কান নারীর িদেক দিৃ   দেব না। িক  এই ব াপাের শূে র  কান বাধা  নই, তুিম যা 
খুশী করেত পার  তামােক  কউ িকছ ুবলেব না িক  স ানটাও  তামার কম থাকেব। এখন িক হে ? সবাই সব িকছুর 
 াধীনতা িনে  আবার স ানটাও চাইেছ।  তামার যিদ ত াগ না থােক তাহেল তুিম িক কের স ান আশা করছ। বািড়েত 
মােয়র স ান সবাই  কন কের? বািড়েত সবার  থেক মােয়র ত াগ  বশী। যারা জািত থার িব ে  িদনরাত গালাগাল 
িদেয় যাে  তারা বলেছ আিম যা খুশী করব, মদ খাব, মাতলাম করব, আিম দশটা  মেয়র স  করব, িক  স ান 
আমােক সবার  থেক  বশী করেত হেব। এইভােব সমাজ চলেত পােরনা। ভারেতর ইিতহােস কত ঝড়-ঝা া এেসেছ তাও 
 া ণরা িনেজেদর আদশ   থেক এক চুলও সের আেসিন িক  এখন এক  ভাগবােদর ধা ােতই সব উেড়  গেছ। অবাক 
হেয় আমােদর এখন ভাবেত হয় ভারেতর িক িদন আসেছ! ভারতেক যারা ধের  রেখিছেলন তারঁা তােঁদর ত াগ তপ ার 
 জােরই  দশটােক ধের  রেখিছেলন, তখন তাঁেদর একটা আদশ  িছল। তখনকার িদেনর যত বড় বড় পি তরা িছেলন 
তারঁা  কান কািমনী-কা েনর িদেক তােঁদর মনেক  যেত িদেতন না।  
 
  ি য়েদর ধম  হল দান করেব িক  কখন  কান িকছ ুযাচনা করেব না।  ি য় য  করেত পাের িক  কখন য  
করােত পারেব না। অধ য়ণ করেব িক  অধ াপনা করেত পারেব না।  ি য় সব ভােব  জােদর র া করেব এবং িনেজর 
 শৗয   বীয   দখােব।  ব েদরও একই রকেমর। শূ েদর িনেয়ও অেনক কথা বলা হে , এখােন শূ েদর িনেয় অত কথায় 
না িগেয় একটা কথা বেল  দওয়া যায়। আজেকর িদেনর শূে র সােথ মহাভারেতর সময়কার শূে র অেনক তফাৎ আেছ। 
 সই সময় যােদর মেধ  কাম-বাসনা অত িধক িছল তােদরেক তারা শূ  কের িদত। ি তীয় কথা হল যিদও আয রা বাইের 
 থেক ভারেত এেসিছল এই তথ েক  কউ মােন না, যােদর মেধ  সাং িৃতক মন তার অভাব িছল ও আচার ব বহােরর 
িদক  থেক যারা িন   কৃিতর িছল তােদরেকই তারা শূ  বািনেয় িদত। পেরর িদেক তারা বলেত    করেলন যারা 
খারাপ কম  কের তারা পের িগেয় শূ  হেয় জ ায়। তারঁা  দখেলন যােদর মেনর উপর িনয় ণ  নই তােক যিদ সব 
রকেমর  ভােগর  েযাগ িদেয়  দওয়া হয় তাহেল িক  সমােজর অধঃপতন হেত বাধ । একজন বৃিটশ  লখক ভারেত এেস 
িনেজর অিভ তােক স য় কের একটা মজার বই িলেখেছন। িতিন  সখােন বলেছন যখনই আিম ভারেতর  কান  হােটেল 
 যতাম, িগেয় আেগ  খাজঁ িনতাম  হােটেলর যারা কম চারী আেছ এরা  কান জােতর, যিদ  দখতাম খুব নীচু জােতর 
তাহেল আর আিম  সখােন থাকেত চাইতাম না। তারঁ ধারণাই হেয় িগেয়িছল  য এরা  হােটেলর িজিনষপ , িবছানা িঠক 
মত পির ার করেব না। বৃেটেন গরীব  থেক বড়েলাক সবার মেধ ই পির  তার সং ােরর  ভাব কাজ কের, ভারেত 
 যমন ধেম র  ভাব। িক  আমােদর মেধ  অপির  তার  ভাব িকছুেতই কাটেত চায় না, এখানকার মা ষ রা া িদেয় 
 যেত  যেত  যখােন  সখােন থুতু  ফলেব,   াব করেব। এ েলা  য কত  নাংরা কাজ এই ব াপাের আমােদর সাধারণ 
মা ষ এখনও সজাগ হয়িন। িক  যারা িঠক িঠক ভ েলাক তারা কখনই রা ায় থুতু  ফলেব না, যিদও  ফেল একটা িনিদ    
জায়গােত  ফলেব। এই কারেণ বৃেটেন বলাই হয় যারা এই সব  নাংরা কাজ করেব তারা সমােজর  থেক দেূর থাকেব। 
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আমােদর মেধ  এখনও অেনক উ বংেশর  া ণ পিরবার আেছ যােদর কেঠার িনয়ম আেছ যত ণ পয   না কা র 
উপনয়ন হে  তত ণ তােক  য  কান ধম   কাজ  থেক দেূর রাখেত হেব। এ ছাড়া মহাভারেতর সময় এেদর িকছু িনজ  
িনয়ম িছল,  যমন বলেছন শূে র িনজ   কান টাকা-পয়সা, স ি  থাকেব না। আেমিরকােত  য  ীতদাস িছল তােদর 
সােথ তখনকার এই শূে র সােথ  কাথাও একটা ভাব িমেল যায়। এখােন বলেছন, শূে র  য মািলক থাকত  সই মািলকই 
তার সব িকছু। শূে র জ  য  আব ক, অথ  াৎ  য শূ  তােকও িক  য  করেত হেব। এই কথা বেল বলেছন, তেব 
 সই যে   বিদক ম   েয়াগ করার দরকার  নই। িক  য   তামােক করেতই হেব। িহ  তুিম যখনই হেয়ছ তখনই য  
করা  তামার বাধ তামূলক। তেব  তামার বণ   অ যায়ী  তামার যে র িবিধ িনেষধটাও পা ােত থাকেব।  
 
  ক  ক  কা    কা    বদ পালন করেব,  ক িক িক রকেমর য  করেব  সই স ে  সব িকছু বলার পর বলেছন 
‘তেব িক জান যুিধি র! মানিসক স    পী  য ভাবনা ক য , অথ  াৎ ভােবর  য য ,  সই যে র উপর সব বেণ  র 
সমান অিধকার। ভাবনা ক যে   া ণ,  ি য়,  ব  ও শূ  এই ধরেণর  কান  ভদ  নই। ঠা র এই ভাবটােকই খুব 
সহজ কের বলেছন – ভে র জাত  নই। ভ  মােন িক? এইটাই ভাবনা ক য , ভােবর ঘের  য য  হে ।  সখােন 
 কাথাও বলেছ না  য তুিম ওমুক বেণ  র  লাক বেল কৃ ভ  হেত পারেব না, তুিম শূ  বেল রামভ  হেত পারেব না। 
 যমন  তামােক িকছু িকছু  মতা  দওয়া হেব না, িকছু িকছু য  করার অিধকার  তামােক  দওয়া হেব না িক  ভাবনা ক 
য  যিদ তুিম কর তােত  তামার উপর  কান বাধা  নই।  সইজ  ঠা র বলেছন ভে র  কান জাত  নই।  
 
 তারপর আ মধম  স ে  বলেছন, আ মধম  চারিট,   চয া ম, গৃহ া ম, বাণ  া ম এবং স  াসা ম।   চয  
আ েম    গৃেহ িগেয়  বদ অধ য়ণ করা, যিদও এখন   চয া ম উেঠ  গেছ। তেব এখােন একটা বলেছন 
চির ত  চয      া ণ  িবশ াং পে ত।  ভ চয  া দীকার ঃ  শ  ইহ  ম াি ণ ঃ।।১৩/৬০/৭। ‘যিদ  কান 
 মা াথ ী   চারীর মেন ই া জােগ  স  মা  পেথ এিগেয় যােব, তখন তার গৃহ  হওয়ার দরকার  নই,   চায া ম 
 থেকই  স সরাসির স  াসা েম চেল  যেত পারেব’। স  াসী ইি য়সংযম কের মুিনবৃি  অবল ন করেব, যা পােব  সই 
অ সােরই  স জীবন িনব াহ করেব। স  াসী এক জায়গায় থাকেব না, সব সময় ঘুরেত থাকেব। ম  ৃিতেত এ েলােক 
আরও িব ািরত ভােব বলা হেয়েছ। বণ  া েমর বণ  না করেত িগেয় বলেছন,  য  া ণ   ির , ধম হীন, শূ ানারী বা  লটা 
নারীর সে  স ক  রােখ, িপ নীবৃি  কের, নাচগান কের, রাজেসবক হয়, মােন রাজার চাকির কের, এই ধরেণর িবপরীত 
আচরণ  য কের  স  া ণ হেলও শূ । তখন শূে র উপর এর আেগ  য িনয়ম েলা বলা হেয়েছ এর উপেরও  েযাজ  
হেব। এই ধরেণর  া ণ যিদ  বদ  জেন থােক, য  কিরেয় থােক তাহেলও  স শূে র সমান।  য  কান সামািজক 
অ  ােন খাওয়ার সময়  া ণেদর পঙিতেত এেদর বসার ব ব া করা চলেব না।  
 
 িপতামহ ভী  পর পর যুিধি রেক রাজধেম র িক িবেশষ  আর তার  চুর িনয়ম ও কত েব র কথা বেল যাে ন। 
এই ধম ,  সই ধম  কের কের,  স  স ালন িকভােব কের, রাজােদর যু  নীিত িনেয় বেল বেল আপৎকালীন ধেম র কথা 
বলেছন।  
 
 মহাভারেতর এক ল    ােকর মেধ   চুর কািহনী আেছ তার সােথ সােথ মানব জীবেনর যত রকেমর িদক আেছ 
 স েলােক এর মেধ   ণালীব  কের সাজান হেয়েছ। এই িবশাল ব ি র জ  অেনক িব দজনরা বেলন মহাভারত মা  
একজেনর রচনা নয়। আমােদর জীবেনর যত রকেমর সম া হেত পাের তার বাইের িবিভ  ধম , বণ  , আচার ব বহার, 
ইিতহাস, ভূেগাল যত িকছু জানার িবষয় আেছ সব িকছুেকই মহাভারত সবার জ  তুেল িনেয় এেসেছ। শাি পেব  
যুিধি রেক  ক  কের রাজধম েক িবে ষণ করা হে । মহাভারেত অেনকবারই রাজধম েক খুব     িদেয় আেলাচনা করা 
হেয়েছ, কারণ রাজা যিদ িঠক থােক তাহেল বািক সব িকছুই িঠক মত চলেব। শাি পেব  ভী  যুিধি রেক সব িবষেয়র 
উপেরই উপেদশ িদে ন। এছাড়া সাধারণ জীবেন ধম , অথ  , কামেক িনেয়, বণ  া মেক িনেয়, পাপ কােক বেল,  ায়ি   
িকভােব হয়, একজন  ীর িক ধরেণর আচরণ হেব ইত ািদ যত রকেমর ধম  হেত পাের সব ধম  িনেয়ই আেলাচনা করেছ। 
মহাভারেত িযিন বলেছন িতিন  য সব সময় িনেজর কথাই বলেছন তা নয়,  ায়ই বলেবন নীিতেত এই রকম  শানা যায়। 
নীিতশা   য তখনও িছল বা মহাভারেতর আেগ থাকেতই নীিতশাে র ব বহার চেল আসিছল এই কথােতই তার  মাণ 
পাওয়া যায়। আজেক যিদ  কউ বত মান যুেগ িব ােন িক হে , সািহেত  িক হে , ইিতহােস িক আেছ, ধম , দশ ন  থেক 
   কের রাজনীিত সব িকছুেক িমিলেয় যিদ  কান বই  লখা হয়, তাহেল একটা িবরাট বই হেব;  সটা যা হেব এই 
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মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

মহাভারেতও িঠক তাই।  ধ ু য িনেজর ব ব  আর মত িদেয় চেল যাে ন তা নয়, মহাভারেতর আেগও সমােজ যা যা 
িছল অথচ িলিখত আকাের িছল না, আবার যা িকছু  লখা িছল িক  অত জনি য় িছল না, কারণ  লখাপড়া িচরিদন কম 
 লাকই জানত, সব েলােক একি ত কের মহাভারেত  রেখ  দওয়া হেয়েছ। এইটাই শাি পেব র  বিশ  । শাি পেব  
আধ াি ক ত   যমন আেছ তার সােথ  সই িজিনষ েলােক িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ  য িজিনষ েলা মা ষেক উপেরর 
িদেক িনেয়  যেত সাহায  কের। তাই শাি পেব    কাথাও   মকথা, িহংসার কথা বা  িতিহংসার কথা পাওয়া যায় না। 
শাি পেব   দখান হে  সাধারণ মা ষ এখন  য অব ায় আেছ  সই অব া  থেক  স িকভােব িনেজেক উ রণ করােব, তাই 
বেল সাধারণ  লাকেক রাজা বািনেয়  দেব না,  য রাজা আেছ তােক কাঙাল বািনেয়  দেব না, শূ েক  া ণ কের  দেব 
না।  যখােন  য অব ােত আেছ  সখান  থেকই তােক বড় কের  দেব। তার মােন সামািজক  য অব া হেয় আেছ তার 
পিরবত ন কখন করেত যােব না িক  একজন ব ি স ার  য অি    সই ব ি স া  থেক তােক আধ াি ক ভােব িকভােব 
উপের িনেয় এেস সমি স ার সােথ এক কের  দওয়া যায় তার  েচ া করা হেয়েছ।  তামার জীবেন যিদ  ঃখ  থেক 
থােক  সটােক কািটেয়  দওয়া যােব িক  সামািজক অব ােক পা ােনা যােব না।  তামার জীবেন ভি  িকভােব আসেব, 
 তামার জীবেনর মূল  িকভােব আসেব এই িজিনষ েলার িদেক িনেয় যােব। তাছাড়া আিদ পর রােত  য  দবতারা 
িছেলন,  যসব ঋিষরা িছেলন তােদর িনেজেদর মেধ   য কথাবাত া  স েলােকও এই শাি পেব  সি েবশ কর হেয়েছ। রাজা 
যখন  য  য পিরি িতেত যা যা কাজ করেছ,  যমন যখন     কৃিতর  লােকেদর সে  কাজ করেছ তখন     ভাব িনেয় 
কাজ করেছ।  সখােন বলেবন    কােক বেল, তােক িকভােব িচনেব, তার সােথ িক রকম ব বহার করেব। ই  আর 
বৃহ িতর স ে  বলেবন। এ েলা সবই ভী  বেল যাে ন। ভী  শরশয ায় পেড় আেছন, যুিধি র  িতিদন হি নাপুর 
 থেক তারঁ কােছ যাে ন,  যমন  যমন  স  উঠেছ ভী   সইভােব বেল যাে ন। 
 
শ  বা ি বেরা ধ ী েদর  িত রা জা র আচ রণ  সে  ব ৃ হ িত ন ী িত 
 ই  বৃহ িতেক িজে স কেরেছন শ র  িত িক ধরেণর আচরণ করেত হয়। একটা খুব সহজ  চল নীিত হল 
শ র মূল উে দ কের দাও। িক  এখােন বৃহ িত বলেছন শ র মূল উে দ না কের িকভােব থাকা যায়। ইিতহােস 
জািতেত জািতেত, উপজািতেত উপজািতেত, সমােজ সমােজ,  ই  দেশ যত লড়াই আেছ তােত একটা প িতেত বলা হয় 
 থেম যত কটা  লাক আেছ সব কটােক  কেট  শষ কের দাও, তাহেল আর  কান ঝােমলাই থাকেব না। তুিম এবার 
একছ  রাজ করেত থাক। িক  এখােন অ  একটা সম া এেস যায়, তুিম জিমটা  পেয়  গেল িক  কাজ করার  লাক 
পােব না। ই  তাই বহৃ িতেক িজে স করেছন এেদর পুেরা উে দ না কের িকভােব সবাইেক দখেল রাখা যােব। যিদও 
বৃহ িত নীিত পুেরাটাই একটা আলাদা বই িক  এখােন যা বলা হে  এটা বৃহ িত নীিতর অ  িহসােব বলা যােত 
পাের। এই কথা েলা রাজধেম র মেধ  পড়েছ, আমার আপনার জ  এই কথা েলা নয়। বহৃ িত ই েক বলেছন ন 
শ িব বৃত ঃ কাে য  া বধম া িভ কা তা।   াধ ং ভয়  হষ    িনয়ম   য়মা িন। ।১৩/১০০/৮। যিদ তুিম শ েক 
পয  ুদ  করেত চাও, তােক যিদ িব ত কের চাও, তাহল   াধ, ভয় আর হষ   বা আন  এই িতনেটেক সব সময় মেনর 
মেধ   চেপ রাখেব এবং শ েক কখন  তামার মেনর এই িতনেট অব ােক জানেত  দেব না। মহাভারেতর এই রাজধম টাই 
এখনও রাজৈনিতক  নতারা অ শীলন কের যাে । আমােদর মেন মােঝ মােঝ    আেস রাজনীিতেত কখনই সত  বেল 
িক িকছু হয় না? সত  হেল তাহেল আর  সটা রাজনীিত িক কের হেব। এর আেগ রাজধেম র আেলাচনা  সে  ভী  
বলিছেল মেনর কথা কখন বাইের  কাশ করেব না। তুেখাড় রাজৈনিতক  নতােক যিদ এক ঘ টা ই টারিভউ  নওয়া হয় 
তাও তার মেন িক আেছ িকছুেতই আমােক জানেত  দেব না।  যমন  কান রােজ  পুিলেশর  িলেত চারেজান মারা  গেছ। 
এবার  সই রােজ র  মতাসীন দেলর  কান বড়  নতােক িগেয় যিদ িজে স করা হয় পুিলশ িক এটা িঠক কাজ কেরেছ? 
 নতা সে  সে  বলেব ‘ও! তাই নািক! িক হেয়েছ’? ‘পুিলেশর  িলেত চারেজান মারা  গেছ’। ‘কই আমার কােছ  তা 
 সই রকম  কান খবর আেসিন’। ‘ কন খবর কাগেজ  দেখনিন’? ‘খবেরর কাগেজ  দেখিছ িক  এখন রাজ  র  থেক 
 কান কনফাম ড খবর আেসিন’। এই কের ঘুিরেয়  পঁিচেয় এক ঘ টা  দড় ঘ টা কথা বেল যােব িক  িনেজ  থেক  কান 
ম ব  করেব না,  কান  নেগিটভ কথা বলেব না,  ভতের তার িক চলেছ কখনই  সটা কাউেক বুঝেত  দেব না। রাজা 
কখনই এমন  কান কথা বলেত যােব না,  য কথাটা তার শ র কােন চেল িগেয় তার িবপদ  ডেক আনেত পারেব। তাই 
রাজা তার   াধ, ভয় আর আন  এই িতনেটেক কখন  কাশ করেব না,  ভতের  চেপ রাখেত হেব।  শাসেনর জগেত 
একটা িথেয়াির আেছ, যােক বলা হেয়  শাসেনর ‘এ’ ‘িব’ ‘িস’ ‘িড’। ‘এ’ হে  এভেয়ড,  কান ই   এেলই  সটােক 
এভেয়ড কের দাও –  যমন, ও! তাই নািক! এই রকম হেয়েছ!  ক বেলেছ? অমুক বেলেছ। আ া  দখিছ, তেব িক 
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জােনন সব কথােক  তা িব াসও করা যায় না, তেব আপিন যখন বলেছন তখন িঠকই বলেছন, আমরা  দখিছ। এইভােব 
এভেয়ড কের যাওয়া হয়। ‘িব’ হে  বাইপাস। যখনই  কান িমিটংএ  কান ব াপারেক আেলাচনায় িনেয় আসা হেব, 
তখনই বলেব ‘ াঁ, আমার জানা আেছ, ওটা িনেয় িচ া করেত হেব না, ঐ কাজটা িমেট যাক তারপর  দখা যােব’। 
এইভােব বাইপাস কের যাওয়া  শাসেনর একটা  রওয়াজ। বািড়েত কত ারাও িগ ীেক বাইপাস করেব ‘িকেগা আমাক  য 
ঐ গয়নাটা  দেব বেলিছেল, কেব  দেব’। ‘এখন পদ  াটদ  া লাগােনা হেয়েছ, িচ া  নই হেয় যােব’। আবার পের বলেব 
এখন বািড়টা রঙ করেত হেব, হেয় যােব তুিম িচ া কেরা না।  মাগত িকছু না িকছু কারণ  দিখেয় বাইপাস করেতই 
থাকেব। ‘িস’ হে  কিমিট। িকছ ুএকটা হেয়  গেল যিদ  দেখ িকছুই করেত পারেব না, তখন একটা কিমিট বা কিমশন 
বিসেয় িদেত হয়। আমােদর ভারেত কত রকেমর কিমিট আর কিমশন চলেছ সরকারই জােন না।  কানটা এক বছেরর 
কিমিট,  কানটা দশ বছেরর কিমিট চলেছ  তা চলেছই।  শেষ কিমিটর িরেপােট  যিদ িকছ ু গালমাল  বিরেয় আেস আর 
তাই িনেয় যিদ িবেরাধীরা  চচঁােমিচ কের তখন কিমিটর িরেপাট েক কায কর করেত িডেল কের দাও, ‘িড’ ফর িডেল। 
এটাই হল  শাসেনর ‘এ’ ‘িব’ ‘িস’ ‘িড’। 
 
 অিম মুপে সে বত িব  ভব দ িব স  । ি য়ে ম ব বে দি ত ং না ি য়ং িকি দাচের ৎ ।।১৩/১০০/৯। শ েক 
তুিম  ভতর  থেক যিদ িব াস নাও কর, তবুও বাইের  থেক  দখােত হেব  তামার মত আিম আর কা র উপর িনভ র 
কিরনা। আর  ধুই িমি  কথা বেল  যেত হেব, অি য় কথা কখনই বলেত যােব না। অটলিবহাির বাজেপয়ী একবার এক 
রাজৈনিত  নতার স ে  বেলিছেলন ‘ইন  ম ব ত  ণ  ায়  লিকন চুপ রহেন িক কলাই ইেনা  ন নিহ িশিখ  ায়’। আর 
রাজনীিতেত ক ণ অি য় কথা বলেত  নই। সমুে র  ভতের যত যাওয়া যােব তত তার আ াজ পাওয়া যায় না,  সই 
রকম  য রাজৈনিতক  নতােদর  ভতেরর  কান িকছুই আ াজ করা যায় না  সই সব  থেক বড় রাজৈনিতক  নতা।  য 
রাজৈনিতক  নতা কথায় কথায়  রেগ যায়  স  কান রাজৈনিতক  নতাই নয়। িচ া করা যায় না, রাজনীিতর এই অ আ ক 
খ আমােদর  দেশ সােড় িতন হাজার বছর আেগ  লখা হেয়  গেছ। তেব রাজধম  রাজনীিত  থেক অেনক উপের। ভী  
বলেছন     বর কখন রাখেব না। আিম আপনােক পছ  কিরনা, িক  আপনােক আিম িকছ ুকরেতও পারব না, 
িমিছিমিছ একটা শ তা  রেখ িদেয়িছ, এটােক বলেছন    শ তা। এই ধরেণর    শ তা  থেক সব সময় দেূর 
থাকেত বলেছন।  যমন ভারেতর সােথ চীেনর শ তা, ভারত চীনেক িকছুই করেত পারেব না, িক  সবাই জােন এই  ই 
 দেশর মেধ  একটা শ তার ভাব বজায় রেয়েছ। পািক ােনর সে   য ভারেতর শ তা, এই শ তােক    শ তা বলা 
যােব না, কারণ এেদর  জেনর মেধ   থেক  থেকই  বামাবািজ হেয় চেলেছ। তারপর বলেছন ক ঠা বজ  ায়ং বধ েয়। 
কে র পীড়া হয় এই রকম বাগিবত া করেব না। যিদও এ েলা রাজধেম  বলা হে  িক  আমােদর  দন ীন জীবেনও সব 
সময় কােজ লাগেব। যার সােথ মেনামািল  আেছ,  কান কারণ  নই  ধ ুরা া িদেয় তােক আসেত  দেখই অ  িদেক মুখ 
ঘুিরেয় চেল  গলাম। এ েলাই হল     বরী, এই ভােব মুখ ঘুিরেয়    শ তােক ধের  রেখ আমার িক  কান  াথ   িসি  
হে ? িকছুই হে  না  কান উে  ও িসি  হে  না।  কেনা ঝগড়া, যারা  ারা কা রই  কান লাভ হে  না, আিমও 
তােক মারেত যাব না,  সও আমােক মারেত আসেব না অথচ বাক ালাপ ব , এ েলা ক ণ করেত  নই। আর বলেছন 
শ র সােথ অযথা তক াতিক   কের গলা ব াথা করেত  যও না। ব াধ যখন পাখী িশকার কের তখন  স পাখীেদর মতই 
কথা বেল খুব কায়দা কের পাখীটােক ফািঁসেয়  নয় তারপর গলািট  কেট  দয়। িঠক  সই রকম শ র মতই কথা বেল 
ফািঁসেয় িদেয় গলািট  কেট পির ার কের  দেব। িজম করেবট জ েল যত রকেমর প পাখী হয় সবার ডাক নকল করেত 
পারেতন। এই িনেয় িজম করেবেটর অেনক কািহনী আেছ। একবার িতিন জ েল বািঘনীর গলা নকল কের ডাকেছন, 
ডাকটা িছল বািঘনী  যন তার স ী বাঘেক িমলেনর আ াণ জানাে । িকছু ণ পেরই দ ূের বােঘর গজ  ন  শানা  গল, 
তারপর িজম করেবেটর বািঘনীর ডােকর নকল আওয়াজটা  েন কােছ চেল এেসেছ। একবার  তা িজম করেবট মরেত 
মরেত  বঁেচ িগেয়িছেলন। একিদন িতিন একটা বাঘেক মারেত িগেয়িছেলন,  সখােন  সই বািঘনীর আওয়াজ িদেয়েছন। 
ওখােন আরও অ  িকছু িশকারী িছল তার িজম করেবেটর করা বােঘর আওয়াজ  েন  িল চািলেয়েছ,  িলটা ওনার পাশ 
িদেয়  বিরেয় যাওয়ােত  কান রকেম  বেঁচ িগেয়িছেলন। রাজধেম  এই কথাই বলা হে , যারা দ   শাসক তারা িঠক 
এইভােবই শ েদর সােথ কথা বেল শ েক কায়দা কের ফািঁসেয়  দয়।  
 
 আবার বলেছন,  য শ েক সব সময় িতর ার কের  স িক  িকছুেতই শাি েত ঘুেমােত পােরনা। তুিম যিদ  ধ ু
িতর ার কের অপমান করেত থাক,  স এ ুিণ হয়েতা  তামােক িকছ ুকরেব না, িক  মেনর মেধ   গেঁথ রাখেব, দশ বছর 
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িক  িড় বছর বেস থাকেব িক  এই অপমানেক  স ভুেল যােব না, অপমােনর বদলা  নওয়ার  েযাগ সব সময় খঁুজেত 
থাকেব।  সইজ  বলেছন শ েক  য সব সময় িতর ার কের  স িক  শাি েত থাকেত পারেব না। ন স ি পাত ঃ 
কত ব ঃ সাম াে  িবজেয় সৎ । িব াৈ ে বাপস াে থ া বেশ কৃ া ির পুঃ  েভা।।১৩/১০০/১৩। য ু করার আেগ 
যিদ বুঝেত পার এই যু  জয় অিনি ত আর যিদও জয় আেস তােত সমা  িকছ ু িবধা হেব, তখন িক   সই যু  করেত 
 যও না। দরকার হেল শ র সে  ভােলা ভােব ব ু  কের  তামার  িত একটা িমথ া আ া  তরী কিরেয় তােক 
 বকায়দায়  ফেল  দেব। এ েলা হল িঠক িঠক রাজধম , আমােদর মত সাধারেণর জ  নয়। যিদ শ   তামােক  ব  ল 
 ভেব কখন অপমািনত কের তাহেল  সই অপমানেক কখন মাথায়  রেখা না। মােন  মতাবান  লােকরা যিদ অপমান কের 
 সটা মাথায় রাখেত  নই। বলেছন,  ধ ুকেয়কজন ম ী আমলােক সে  িনেয় সব িন য় কের ওেদর অব া যখন খারাপ 
হেব তখন আ মণ কের বদলা িনেয়  নেব। িনি ত না হওয়া পয   িক   ফাসঁ  ফাসঁ করেত যােব না। শ র সে  ক ণ 
ফা া  রাখ করেত যােব না।   চর লািগেয় দরূ  থেক যা করার করেব। িসআইএ, ‘র’ য়র মত এেজি   েলা শ র 
 দেশর  ভতের ঢ ুেক ওেদর িদেয়ই ভাঙচুর করায়। এমনিক ঘষু িদেয় শ  পে র যারা    পূণ    লাক তােদর িকেন 
 নবার  চ া করেব। িসআইএ ও  কিজিবর যখন আেমিরকা আর রািশয়ােত খুব রমরমা চলিছল তখন এই ধরেণর ঘটনা 
 চুর হত। এমন এমন  লাক িছল যারা এিদক  থেকও ঘষু িনত আবার ঐিদক  থেকও ঘষু িনত। বলেছন, দরকার হেল 
বেশ আনার জ  ওষ ুেধর ব বহার করেব, মােন িবষ খাইেয়  দেব, ভাং খাইেয়  দেব। এই সব িকছুই তখন রাজধেম  
অ েমািদত িছল। রাজধেম র  ধান িনয়মই হল শ েক ক ণ শাি েত থাকেত  দেব না,  েযাগ  পেলই গলা  কেট  দেব। 
শ েক িকভােব নাশ করেব এটাই রাজধেম  র  ধান উে  ।  সইজ  যারা ম ী হত তােদর খুব    পূণ   ভূিমকা পালন 
করেত হত। রাজা তখনই জয়ী হত যখন তার ম ী আমলারা এই ভূিমকাটা খুব দ তার সে  পালন করত। বলেছন, 
শ র মেন িব াস না জািগেয় ক ণ মারেত  যও না। এই িব াসেক জাগােত যিদ দীঘ কাল অেপ া করেত হয়, তাও 
করেব। বলেছন, শ েক মারার  েযাগ তুিম সব সময় পােব না, তাই যখনই  েযাগ পােব তখনই তােক  মের দাও। 
আকবর যখন বােরা বছর বয়েস িদ ীর শােহনশা হেলন তখন সবাই  ভেবিছল এই বােরা বছেরর বা া আর িক  দশ 
চালােব, ওর  ারা িকছু হেব না। িক  জ   থেকই আকবর রাজা হওয়ার জ    ত। তাঁর সব  থেক বড় িবেরাধী িছল 
তারঁ চাচা দইরণ খা।ঁ বাদশা হওয়ার কিদন পর চাচােক আকবর বলেলন ‘আপনার বয়স হেয়  গেছ এবার আপিন হজ 
কের আ ন’। বাদশা বেলেছন তাই না করেত পারেছ না। হজ করেত যখন যায় তখন সবাই   া িনেয়ই যায়। হজ 
করেত যােব বেল আ া  থেক  বিরেয় িকছু দরূ  যেতই কেয়কিট   া লািগেয় চাচােক  সখােনই খুন কের িদেয়েছ। কারণ 
একবার হজ কের যখন িফের আসেব তখন আর মারার  েযাগ পােব না, তাই ওখােনই  শষ কের িদেয়েছন। বেল িদেলন 
 লাকটা কত   া ভি  িনেয় হজ করেত যাি ল পেথর মেধ  কেয়কটা ডাকাত তােক খুন কের িদল।  েযাগ  পেল 
শ েক ক ণ ছাড়েব না। রাজােদর কােছ এ েলা  কান ব াপারই না। আপিন আমার শ , আিম এমন ভােব কায়দা 
করিছ  য আপিন আমার খুব িব  , আবার আপিন জােনন  য আিম কায়দা মারিছ আবার আিমও জািন  য আপিন জােনন 
আিম কায়দা মারিছ। কত জিটল ব াপার হেয় যায়  য, ভাবা যায় না, আমার আপনার মত  লােকরা রাজা হেল একিদন 
 িদন  যেতই রােতর ঘুেমর বােরাটা  বেজ যােব। িক  রাজােদর কােছ এ েলা  কান ব াপারই নয়।  
 
 যত রকম ভােব স ব হেব সব কাজ    ভােব করেব। ম ীেদর সােথও যিদ শলাপরামশ   কর তাহেলও কথা 
 বিরেয় যাবার স বনা থাকেব। িবন লােদনেক মারার জ  ওবামা  য পািক ােনর উপর আ মণ কেরিছল, এই ব াপারটা 
িবেদশ দ েরর ম ীেকও জানেত  দনিন। চুপচাপ িনঃশে  একটা অপােরশন কের িদেলন।  কাথা িদেয়  য িকভােব িলক 
হেয় সব খবর  বিরেয় যােব বুঝেতই পারেব না। রাজতে র  থম িনয়মই হল তুিম  যটা করেব বেল িঠক কের  রেখছ 
এই কথা  যন আেগ থাকেত  কউ না জানেত পাের।  বলেছন, যিদ  দেখা  তামার শ  বলবান, তাহেল এেকবাের মাথা 
নত কের থাকেব তার কােছ। যখন  স অসাবধান থাকেব িকংবা  কান কারেণ যিদ  ব ল হেয় যায়, সে  সে  তােক  শষ 
কের দাও। মহাভারত এইভােব আমােদর রাজধম  িশিখেয়েছ। মহাভারেত সব িকছুই ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ, পের িবিভ  
সািহিত ক, ঐিতহািসকরা এর এেককিটেক িনেয় আলাদা আলাদা বই িলেখ িদেলন, তখন  স বইটাই খুব  সার  পেয় 
 যেত লাগল, মাঝখান  থেক িক  মহাভারত  সই রকম এতটা  সার পায়িন। কারণ সব িকছ ুজানেত  গেল আমােক পুেরা 
এই িবশাল মহাভারতটাই আগােগাড়া পেড়  যেত হেব। আেগকার িদেনর  া ণরা মহাভারত খুব খঁুিটয় খঁুিটেয় পড়েতন 
বেল তারা অেনক িকছু জানেতন আর  সইজ   া ণরা ম ী ও রাজােদর খুব দ তার সে  স ালন করেতন। আর যার 
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ম ী যত  বশী  ানী হত আর  সটােক কােয  পিরণত করেত পারত তােদর রাজা  থম সািরেত রাখত, যার ভােলা দ ৃা  
চাণক ।  
 
মা ন বজী বেন ি পতা, মা তা ও   র  া ন 

 এরপর বলেছন মা, বাবা ও   র  সবা করার ব াপাের। যুিধি র িপতামহ ভী েক িজে স করেছন ম হানয়ং 
ধম নপে থা ব শাখ  ভার ত। িক ংি েদে বহ ধম াণাম ে য়তম ং মত  ।।১৩/১০৫/১। ‘ হ িপতামহ! ধেম র পথ 
িবরাট দীঘ  আর এর শাখা- শাখা অন , ধেম র এত িকছু মা ষ িক কের মাথায় ধের রাখেব আর পালনই বা করেব িক 
কের? তাই সংে েপ ধেম র কথা িকছু বলুন যােত খুব সহজ ভােব ধেম র অ শীলন করা যায়। তখন ভী  বলেছন 
মাতািপে া   ণ া  পূজা ব ম তা মম । ইহযুে া নে র া  লা কা   যশ  ম হদ ুে ত ।।১৩/১০৫/৩। খুব সংে েপ 
যিদ ধেম র কথা বলেত হয় তাহেল মা, বাবা আর    এই িতনজেনর যিদ পূজা করা হয় তােতই  ধান ধম  পালন করা 
হেয় যায়। এত এব  ে য়া  লাকা এত এবা মা য়ঃ। এত এবা  ে য়া  বদ া এত এব  ে য়াহ য়ঃ।।১৩/১০৫/৬। 
িতনেট  লাক –  গ , মত  ও পাতাল। মা, বাবা আর    এই িতনজন হেলন এই িতনেট  লাক, এই িতন জেনর বাইের 
আর িকছু  নই। তুিম  য  লাকই জয় করেত চাও, এঁেদরেক িদেয়ই তুিম জয়  পেয় যােব। এই ি িবধ   ওই িতন 
আ ম, এই ি িবধ   ই িতন  বদ এবং এই ি িবধ   ই িতন অি । পুরােন গেণশ আর কািত েকর কািহনীর মাধ েম িঠক 
এই িজিনষটাই বণ  না করা হেয়েছ। কািত ক আর গেণশেক বলা হল  য আেগ এই িতনেট  লাক ঘুের আসেত পারেব তােক 
এই হার উপহার  দওয়া হেব। কািত ক তার ময়েূর কের  বিরেয় পড়ল িতনেট  লাক ঘুের আসেত। গেণশ তার ই ঁেরর 
িপেঠ  চেপ মােক একবার  দি ণ কের এেস বলল, আমার িতনেলাক পির মণ করা হেয়  গল। মা, বাবা আর    
িতনিট  লাক, আর এরঁাই হে ন িতনেট আ ম –   চয , গাহ     ও বাণ  । এঁেদর পূজা করেল িতনেট আ েমর ফল 
এমিনই পাওয়া যায়। িতনেট  বদ – ঋ  , সা   ও যজু। মা, বাবা আর   ই এই িতনেট  বদ।  বেদ  য িতন ধরেণর 
অি র কথা বলা হেয়েছ মা, বাবা ও   ই এই িতনেট অি ।  বেদ অেনক রকেমর অি র ব বহােরর কথা বলা হয়, এর 
মেধ  প াি , অি  য়,  যমন গৃহ েদর িতনেট আ েনর ব বহার করেত হত এবং আরও নানা সংখ ার অি র কথা আেছ। 
মূল কথা হল এই জগেত যা িকছু     আেছ, এই িতনজেনর যিদ  সবা করা যায় তাহেলই     সব িকছু এেস যায়। 
 সইজ   হ যুিধি র এই িতনজেনর  িত সব সময়   া স ান বজায়  রেখ চলেব। যুিধি েরর তখন বাবা িছেলন না িক  
মা আর    িছেলন। তুিম এই  জনেক সব সময়  সবা কের যােব।   ে ে র যুে  যখন যুিধি েরর উপর  রেগ িগেয় 
অজু ন তেলায়ার বার কেরেছ দাদােক  কেট  ফলেব বেল তখন  ীক ৃ অজু নেক বলেছন ‘অজ  ুন তুিম মেন হয়  কান িদন 
  জনেদর  সবা করিন, তা নাহেল এইভােব িতিড়ং কের লািফেয় দাদােক কাটবার জ  তেলায়ার বার করেত  যেত না’।  
একজন  মৗলবী  কাথাও যাি েলন,  যেত  যেত নমােজর সময় হেতই িতিন আম বাগােনর  ভতের নমাজ পড়েত    
কের িদেয়েছন। নমাজ করার সময় যখন  মৗলবী দাঁিড়েয় সামেনর িদেক ঝঁুেকেছ তখন একিট চ াংড়া  ছেল এেস তােক 
 পছন  থেক  ঠেল িদেয়েছ।  মৗলবী সামেনর িদেক মুখ থুবেড় পেড়  গেছ।  ছেলিট হাসেত হাসেত চেল যাে   সই সময় 
 মৗলবী িঠক করেলন এেক একট ুিশ া িদেত হেব।  মৗলবী পেকট  থেক একিট টাকা বার কের  ছেলিটেক িদেয় িদেলন। 
 ছেলিট অবাক হেয়  গেছ, িকছ ুবুঝেত না  পের খুশী হেয়ই টাকাটা িনেয় িনল, ভাবল  ঠলা মারার জ ই হয়ত টাকাটা 
িদেয়েছ। কিদন পর  সখান িদেয় ঐ  দেশর নবাব যাি ল।  সও এবার আম বাগােন নমাজ পড়েত বেসেছ।  ছেলিট 
ভাবল  মৗলবীেক  ঠেল িদেয় এক টাকা পাওয়া িগেয়িছল, নবাবেক  ঠলেল একশ টাকা পাওয়া যােব। নবাব নমােজ যখন 
বেসেছ চ াংড়া  ছেলিট িগেয়  মৗলবীর মতই ধা া িদেতই নবাব মুখ থুবেড় উে  পেড়েছ। নবাব উেঠই সে  সে  তার 
গদ  ান নািমেয়  দওয়ার   ম িদেতই  স রা এেস  ছেলিটর গদ  ান নািমেয় িদল।   জনেক যিদ খুব   া না কর তেব 
তুিম  শষ, এই হে  ধেম র খুব সংি   পিরভাষা। ভী  বলেছন, যারা এই িতনজনেক স ান কের িদল  জেন নাও তারা 
এই িতনেট  লাকেক স ান িদেয় িদল। এই িতনজনেক  য অনাদর ও অস ান কের িদল তার যত  ভকম  করা আেছ সব 
িন ল হেয়  যেত বাধ । স  াসীও যিদ মােক অনাদর কের সংসার  ছেড়  বিরেয় আেস  সই স  াসীরও িক  নানা 
ঝােমলার মেধ  পড়েত হেব। শ রাচায ও তাই স  াস  নওয়ার আেগ মােক বেলই িদেয়িছেলন তুিম অ মিত না িদেল 
আিম কখনই স  াস  নব না। ঠা রও স  াস িনেয়িছেলন, িক  ভেয় ভেয়, বলেছন মা  যন না জানেত পাের। মা বাবােক 
কখনই অনাদর করেব না। মা-বাবার সে  মেনামািল , ঝগড়া হেতই পাের িক  অনাদর পুেরা আলাদা ব াপার, ঝগড়া 
আর অনাদর এক নয়। ভী  িনেজর ব াপাের বলেছন,  হ যুিধি র আিম যত  ভকম  করতাম তার ফল সব সময় আিম 
আমার মা বাবার নােম অপ ণ কের িদতাম। এই অপ ণ কের  দওয়ার ফেল আমার সব পূণ  হাজার  ণ  বেড়  গেছ। 
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এইজ ই ভী  এত মহৎ। ঠা র বলেছন – যুিধি র ভীমেক এক সময় বলিছল সব কম  ভগবানেক অপ ণ করেল হাজার 
 ণ ফল পােব, পাপ কম ও যিদ িদেয় দাও তাহেল তার ফলও হাজার  ণ হেব। এটা অব  মজা কের বলা, আসেল তা 
হয় না। যখন  ভ আর অ ভ কম  সবটাই ভগবানেক অপ ণ কের  দওয়া হয় তখন  সটা িন াম কম  হেয় যায়।  
 

ভী  বলেছন দশ াচ ায  া প াধ ায় উপাধ ায়া   িপতা দশ । িপত ৃ  দশ তু মাৈ তকা সব াং বা 
পৃিথবীম িপ।।   ে নািভ ভবিত নাি  ম াতৃস ম   ঃ।   গ র ীয়া   িপতৃে তা ম াতৃতে শে চিত  ম ম িতঃ। । 
১৩/১০৫/১৭-১৮। দশ জন   াি য়  থেক একজন আচায      ।   াি য় মােন  বদ   া ণ, িযিন  বদ জােনন। িবদ া 
   দশজন আচােয র সমান। বাবা দশ উপাধ ায় মােন িবদ া   র সমান। মা দশিট বাবার সমান। এখােন বলেছন  য 
পৃিথবী সব  থেক স ােনর পা , মা স ােন  সই পৃিথবীর  থেকও উঁচু। আমােদর পর ারেত বলা হেয় আসেছ ন াি  
মা তৃসম   ঃ, মােয়র মত আর    হয় না। পেরর   ােকই ভী  বলেছন   গ রী য়া   ি প তৃ  মা তৃ েয়ি   ম ম িতঃ । 
উে ভৗ িহ ম াত ািপতে র ৗ জ ে ে বাপযুজ তঃ। শর ীর ে মব স ৃজতঃ িপতা ম াতা চ ভার ত। ।১৩/১০৫/১৯। এর আেগ 
পর রার কথা বেল ভী  এবার িনেজর মত বলেছন ‘তেব িক জান আমার মেত   র  ান মা-বাবার  থেক অেনক 
উপের। কারণ মা-বাবা  ধু এই পািথ  ব শরীরটা আমােক িদেয়েছন িক     িদব , অজর ও অমর শরীর  দন’। তার মােন 
   যখন আমােক আধ াি ক পথ  দিখেয় িদেলন তখন আমার একটা নতুন শরীেরর জ  হে   য শরীরটা িদব , অজর 
ও অমর। তাই   র  ান সব সময়ই সবার  থেক উপের। ভারেতর মুসলমানরা বেল িদেয়েছন আমরা বে  মাতর   গান 
করব না। এর যুি   দখােত িগেয় মুসলমানরা বলেছন আমরা মােক   া কির িক  মােক পূেজা কিরনা, আমরা পূেজা 
একমা  আ ােকই কির। এখােন ভীে র মেতর িকছুটা আভাস পাওয়া যায়, মা-বাবা আমােক পািথ  ব শরীর িদেয়েছন 
এরেজা  তােঁদর পূেজা করার িক আেছ। যিদও মুসলমানেদর মেতর সে  অেনেকই এক মত নন। ভীে র মেত 
ভগবানেক  যমন পূেজা করা হে   তমিন   ও একই পূেজা পাওয়ার  যাগ , কারণ িতিন আমােক িদব , অজর ও অমর 
শরীর িদে ন। তাই   র  ান অেনক উঁচুেত। 
 
 মহাভারেতর এই ধারণা  েলা অেনকবার ঘুের ঘুের আসেব। এই কারেণই মহাভারেতর কথা খুব মন িদেয় 
বারবার  নেত বলা হয়। বাইেবল,  কারােনর সব কথা হল ঋিষর কথা, যিদও বলা হয় ভগবান বেলেছন, িক  আমরা  
এ েলােক ঋিষ-বাক   েপই  দখব। যখন  কান ধম   ে  একজন মা  ঋিষর কথা চলেত থাকেব তখন  সটা একেদশী ও 
একেঘেঁয় হেয় যােব, যখন দশ জন ঋিষর কথা হেব তখন তার মেধ  অেনক ধরেণর িচ া ভাবনার সমােবশ পাওয়া যােব। 
ভী  এটাই বলেছন, পর রােত বলা হেয় আসেছ মােয়র মত    হয় না, মা-বাবার  ান অেনক উচঁুেত। িঠকই বলা 
হে , এখােন  কান সে হ  নই। বেলই আবার বলেছন মা-বাবার এই  ান সাধারণ জীবেনর জ  িঠকই বলা হে  িক  
আধ াি ক জীবেন নয়। আধ াি ক জীবেন িযিন    িতিনই    ।   র কথা বলার পর বলেছন, যখন   েক পূজা, 
  া, স ান কের  স  করা হয় তখন  দবতা ঋিষ এরা সবাই খুশী হন। এই হল সংে েপ ধম  পালেনর মূল কথা। তেব 
 জেন  রেখা মা-বাবা  য স ােনর জ  িদেয়েছন,  সই স ান বড় হেয় যিদ বৃ  মা-বাবার  দখােশানা না কের তাহেল এর 
মত পাপা া আর  কউ হেত পােরনা।  
 
চ া র ধরে ণ র পা প কে ম র  া য়ি   হ য় ন া 

 ভী  বলেছন িম  হঃ কৃ ত    ী     ঘা িত নঃ । চতুণ  াং বয়েম ে তষা ং ি ন ৃিত ং না   ম ।। 
১৩/১০৫/৩২। সব রকেমর পােপর  ায়ি   আেছ িক  চার রকম পাপ কেম র  কান  ায়ি ে র িবধান আেছ বেল আমরা 
কখন  িনিন। তার মােন এই চার ধরেণর পাপ করেল তার ফল  তামােক  ভাগ করেতই হেব। যিদও পেরর িদেক বলা 
হেব একটা পােপরই  ায়ি    নই। ১)  থেমই বলেছন িম ে াহী, ব ুেক যারা অ ঘ াত কের। এই পােপর  কান 
 ায়ি  ই  নই। ২) কতৃ , যারা অকৃত , এক সময় আপিন আমার অেনক উপকার কেরিছেলন িক  আপনার  সই 
কাজেক আিম মেন রািখিন। আজেক আপনার হয়ত  কান িবপদ এেসেছ িক  এখন আিম আপনার িদেক িফেরও তাকাি  
না, এটােক বলা হে  কৃত । এখােন মেন না রাখার কথাই বলা হে , িক  উপকার করার বদেল তার  কান  িত করেছ 
িকনা  সটার  কান উে খ  নই। ৩)  ী ,  য  ীর হত া কের। িহ রা  সইজ  যুে র সময় কখন নারী হত া করত না। 
৪)   ঘাতী,  য   র বধ কের।   েক কটকূথা বলা   েক অপমান করা এ েলাও   ঘাতীর মেধ ই পেড়। এই 
চারেট পাপ কেম র  কান  ায়ি    নই। 
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সত  ও অ সে ত র ব বহা িরক ও আধ া ি ক ন ী িত 

 যুিধি র িজে স করেছন, যারা ধেম র আচরণ করেছন এই জগেত তােদর পে  চলা খুব কিঠন। কারণ এই জগৎ 
সত  ও অসেত  িমিশেয়।  কান মা ষ যখন ধেম র আচরণ করেত যায় তখন  ধ ুধেম  অবি ত থাকার জ  তারা িঠক 
করেত পাের না  কান িদেক যােব, সেত র িদেক যােব না অসেত র িদেক যােব। তার তখন িক করা উিচৎ? আর সত  
িক, অসত  িক এই ব াপারটা আপিন আমােক ভােলা কের বুিঝেয় িদন। ভী  তখন বলেছন স ত   বচন ং স াধু ন 
সত া ি দ েত প র  । য ু  লাে কষু    া নং তৎ  ব  ািম ভার ত।।১৩/১০৬/৪। ‘সত  কথা বলার  থেক     আর 
িকছু হয় না আর সত   থেক বড় ধম  আর িকছু হয় না। িক  এই জগেতর অেনক িকছ ু বাঝা যায় না, িকছু   ে  অেনক 
সংশয়ও উপি ত হয়। এ েলা খুবই সাধারণ সং া।  য েলা খুব কিঠন  স েলা আিম  তামােক  বাঝাি । এটাই 
ব বহািরক নীিত’। ভী  এখন  য কথা েলা বলেছন এ েলাই আমােদর ব বহািরক নীিত। জগেতর সম  ধম  ে  
মূল েবাধেক সব সময় পির ার ভােব সাদা আর কােলা  েপ িনিদ    কের বেল  দওয়া হেয়েছ। সত  কথা বলেব, িমথ া 
কথা বলেব না, সত েমব জয়েত এইভােব পির ার কের বেল  দেব। বা ব জীবন িক  এইভােব চলেত পােরনা। 
ব বহািরক জীবেন সাদা আর কােলা এই  েটােক পির ার ভােব আলাদা করা যায় না। এই জ  ধম  পেথ চলেত িগেয় 
অেনক রকম সম া ও িবপেদর স ুখীন হেত হয়। উ তম আধ াি ক জীবন  য     ারা চািলত হয়  সই    িদেয় 
কখনই এই ব বহািরক জীবন চলেত পােরনা, ব বহািরক জীবেন এেস এর অেনক িকছুই পাে  যায়। এর সহজ উদাহরণ 
হল – যারা বাইেবলেক িব াস করেতন, এ ির টলেক যারা মানেতন, যখন িব ােনর নতুন নতুন ত  আিব ার হেত    
করল এরা  স িলেক িকছুেতই মানেত পারিছেলন না। ইসলাম ধম াবল ীেদর কােছও এটা এক িবরাট সম া। মহ দ 
 চৗ শ পেনরশ বছর আেগ যা বেল  গেছন সমাজ এখন  সখান  থেক অেনক পাে   গেছ। নতুন পিরবত  েনর মেধ  
িদেয়, িব ােনর নতুন নতুন আিব ােরর ফেল সমাজ নতুন ভােব  প িনে , এই পিরে ি েত  য নতুন নতুন আচার 
ব বহার আসেছ  স েলােক এরা মানেত চায় না। অথচ িতিন এক সময় জগতেক এত মান স ান িদেয়িছেলন তােত 
িব ান এক সময় খুব উ িত কেরিছল, এখন এরাই িব ান িবেরাধী হেয়  গেছ। ব বহািরক নীিত আর আধ াি ক নীিত 
 েটা স ণূ   আলাদা।  ী ান আর মুসলমানরা  েটােক এক কের  ফলেছ বেল এই সম া। ভী  এইটাই যুিধি রেক 
বলেছন আিম  তামােক ব বহািরক নীিতর কথাই বলিছ,  যটা  তামােক সহেজ  কউ বলেত চাইেব না। 
 
 ভে বৎ সত ম ন ব ব ং ব ব ম নৃত ং ভে বৎ ।। তাদৃে শা ব ধ ে ত বােলা য  সত ম িনি ত  ।। 
১৩/১০৬/৫। এই   াকিটও খুব জিটল। কখন সখন  দখা যায় িমেথ  কথাই সত  কথার কাজ কের আবার কখন কখন 
সত  কথা িমেথ র ফল  দয়। এমন অব ায় সত  কথা বলাটা কখনই িঠক নয়। িনেজর বা কা র যখন  াণ খুব স েট 
পেড়  গেছ তখন িমেথ  কথা বেল যিদ  সই  াণ র া হেয় যায় তখন িমেথ  কথাটাই সেত র কাজ করেব আর যিদ সিত  
কথা বেল তার  াণ হরণ হেয় যায় তখন  সই সত  কথাই িমেথ  কথার ফল  দয়। আসেল িহ ধেম  জীবনেক খুব মূল  
 দওয়া হয়। পা ােত র দাশ িনকরা অেনক সময়ই ভুল কের িহ ধম েক  নিতমূলক দশ ন মেন কেরন, আসেল তা কখনই 
নয় িহ ধম   চ  ইিতবাচক দশ ন। এখােনই তার দৃ া , িহ ধম  জীবনেক অত   মূল   দয়,  ধ ুিনেজর জীবনেকই নয়, 
অপেরর জীবনেকও। তার জ ই বলা হে  িনেজর জীবন যিদ স েট পেড় তাহেল দরকার হেল িমেথ  কথা বলেব, পেরর 
জীবন যিদ স েট পেড় তখন তােক বাচঁানর জ  দরকার পড়েল িমেথ  কথা বলেত হেব। িহংসা  যন  কান মেতই না 
হয়। মহাভারেত বারবার অিহংসা পরেমা ধেম র কথা বলা হেয়েছ। এই পরেমা ধম েক র া করেত িগেয় যিদ িমেথ  কথা 
বলেত হয় তখন  তামােক িমেথ  কথাই বলেত হেব। এখােন অিহংসােক সত   থেক নীেচ রাখা হেয়েছ। সত  কথা বলেল 
এক রকেমর পূণ  হেব, অিহংসা পালন করেল আেরক রকেমর পূণ  হয়। িক  সেত র জ  যিদ িহংসা হেয় যায় তখন 
িহংসার পাপটু ও িনেত হেব। আবার িমথ া কথা বলার জ  যিদ িহংসা সংঘিটত হওয়া  থেক  বেঁচ যায়, তখন িমেথ র 
পাপটু  লাগেব আবার অিহংসা হওয়ার জ  তার পূণ টা লাগেব। এখােন ভীে র মত িজে স করা হে । ভী  বলেছন 
‘আমােক যিদ িজে স কর আমার কােছ অিহংসাই পরেমা ধম । তেব িক জান, যােদর সেত  মন ি র নয়, এরা মুখ  আর 
এরা মরার মত। অসেত র িনণ  য় কের সব সময় সেত ই  িতি ত থাকেত হয়’। 

ধ েম  র প ূ ণ  া   প 

 ধম  িক বলেত িগেয় ভী  বলেছন  ভবা থ ায় ভূতা না ং ধ ম  বচনং কৃত  । যঃ  াৎ  ভবসং যু ং সধম  
ইিত িন য়ঃ।।১৩/১০৬/১০।  ভবা থ  া য়,  ভেবার অথ   িবিভ  ভােব করা যায়। গীতা   েসর মহাভারেত অ বাদ করা 
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হেয়েছ অভু দয় আর িনঃে য়স।  যটা িদেয় অভু দয় আর িনঃে য়স সািধত হয়  সটাই ধম । যিদও এখােন অভু দয় আর 
িনঃে য়স শ টা  নই িক  আচায  শ র তারঁ গীতার ভাে   ভেবার ব াখ া এইভােব কেরেছন বেল অ বাদক এখােন 
অভু দয় আর িনঃে য়স শ   েটা ব বহার কেরেছন। এখােন  ভবেক আধ াি ক উ ােনর অেথ    নওয়া হেয়েছ আর অথ   
মােন জাগিতক কল াণ। অভু দয় মােন জাগিতক কল াণ ও ম ল আর িনঃে য়স মােন আধ াি ক উ ান। তাহেল ধেম র 
িক সং া িদে ন? যার  ারা জাগিতক কল াণ ও সমিৃ  এবং আধ াি ক উ ান এই  েটাই সািধত হয়  সটাই ধম  । ধম , 
অথ  , কাম ও  মা  এই চারেট পু ষােথ  র মেধ   মা  হল িনঃে য়স আর ধম  , অথ   ও কাম অভু দেয়র মেধ  পড়েছ।  য 
 কান ধম  এই  েটােক এক সে  যিদ না িশ া  দয় তাহেল  সই ধম  কখনই পণূ া  ধম  হেব না।  বৗ  ধম  যখন জাপােন 
 থম িগেয়িছল তখন জাপােনর রাজা িজে স কেরিছল এই  বৗ  ধম  পালন কের আমার িক লাভ হেব? তখন রাজােক 
বলা হল সব িকছুই হেব। রাজা বলেলন িঠক আেছ আেগ আমার ম ী এই ধম  পালন করেত থা ক, ছয় মােসর মেধ  
যিদ  দিখ ম ীর জাগিতক উ ান হেয়েছ তখন আমরা সবাই এই ধম েক  মেন  নব।  বৗ  িভ  ুিযিন  বৗ  ধম েক জাপােন 
িনেয় িগেয়িছেলন িতিন ম ীেক িশ া িদেত    করেলন। ছয় মাস পের  দখা  গল সিত ই তার অথ   স দ সব িকছুর 
উ ান হেত    কেরেছ।  সই  থেক জাপান পুেরাপুির  বৗ  হেয়  গল, িত েতও িঠক তাই হেয়িছল। সাধারণ মা ষ 
 দখেব আমার জাগিতক উ ান িকভােব হেব, আমার মুি র দরকার  নই, আিম  ভাগ চাইিছ। আপনার ধম  িক আমােক 
 দিখেয়  দেব আিম আমার  ভাগ  উপকরণ িক কের পাব? এেদর িক তাহেল বেল িদেত হেব  য  তামার জ  ধম    নই? 
 য ধম   যিদ তাই বেল  দয় তাহেল িক   সই ধম  অস ণূ  ।  য ধম  জগেতর অভু দেয়র িশ ার সােথ সােথ িনঃে য়েসর 
পথও  দখায় তখনই  সই ধম  পণূ  া  হেব।  বদ িঠক এই িশ াটাই আমােদর িদে । তুিম ধন-স দ চাইছ? আ া িঠক 
আেছ  পেয় যােব, তুিম এই য  কর,  তামার ধন-স দ হেয় যােব। তুিম স ান চাইছ? এই য  কর। শ েক িবনাশ 
করেত চাইছ? এই য  কর।  বেদর এই য   েলা এখন ব  হেয়  গেছ,  বেদর এই কাজ েলা এখন তাি করা করেছ। 
মা ষ অভু দয় ও িনঃে য়স  েটাই চায়, অভু দেয় যখন  াণ ভের যায় তখন  স িনঃে য়েসর িদেক যায়। কথামৃেত 
ঠা েরর কথা েলা কেয়কজন মুি েময় ত াগী যুবকেদর উে ে  বলা হেয়েছ। িক   সই কথা েলা এখন জনসাধারেণর 
মেধ  ছিড়েয়  গেছ, মা ষ এখন তাই মুেখ ত ােগর কথা বলেছ িক   ভতের  ভােগর আকা া িগজিগজ করেছ। উপিনষদ 
কখনই  ভােগর কথা বলেব না, এই দিৃ েকাণ  থেক উপিনষদেক তাই পূণ  া  ধম  বলা যায় না। কথামতৃও উপিনষেদর 
মত। গৃহ েদর জ  কেয়কিট িবেশষ কথা বলেছন িঠকই। তেব ঠা েরর অেনক উপেদশ আেছ  য েলা যিদ িঠক িঠক 
সাধনা করা যায় তােত যিদ  কউ চায় তার অভু দয়ও হেব।  ামীজী আেরক ধাপ এিগেয় বলেছন,  বদা েক  য অ শীলন 
করেব তার অভু দয়ও হেব। যিদ একজন মুিচ  জেন যায় আিম  সই   া া,   া া মােন  স ঈ েরর সে  এক, তখন 
তার সম  রকেমর  শাক  মাহ জিনত িচ া ভাবনা  েলা চেল যােব সােথ সােথ  স আরও ভােলা একজন মুিচ হেব। যখন 
মা ষ বুেঝ যায় আিম সব িকছ ু থেক আলাদা, আিম  সই   া া, আমার পাওয়া বা হারাবার িকছু  নই, তাও যখন  স 
 লােকর  িত ক ণা কের তখন তার শি  সাংঘািতক ভােব  বেড় যায়।  ামীজী এটােকই ব বহািরক  বদাে   েয়াগ 
করেলন। এর আেগ  য বলা হল উপিনষদ পুেরাপুির িনঃে য়েসর কথাই বলেছ, তা নয়, এখােন  ামীজী এইভােব 
উপিনষেদর একটা নতুন ব াখ া িদেলন। উপিনষদ  য আ ার কথা,  ে র কথা বলেছ  সই আ া বা  ে র সােথ 
িনেজেক একা  করার পর তার মেধ   য শি র জাগরণ হেব,  সই শি  িদেয় িতিন তখন ইে  করেল  লাককল ােণর 
জ  জাগিতক  লাকেদর  থেক অেনক ভােলা ভােলা কাজ করেত পারেবন। 
 
 ধেম র সং া িদেয় ভী  বলেছন ধারণ া ম িম ত া ধ ে ম ণ িব ধৃত াঃ  জাঃ। য ঃ  া ারণ সংযু ঃ সধম   ইিত 
িন য়ঃ।।১৩/১০৬/১৪। যা ধারণ কের রােখ তােকই ধম  বলা হয়।  য িজিনষটা একটা িজিনষেক ধারণ কের রােখ 
তােকই ধম  বলেছন। এই  বাতেলর জলটা জল  কন? জলটা  কন এই উ র যখন  দওয়া হয় তখন জেলর ধম েকই বলা 
হয়। জেলর  যটা ধম   সটাই জেলর আ া।  যটাই  কান িকছুর ধম   সটাই আবার তার আ াও হয়। জেলর ধম  শীতলতা, 
 কান িকছুেক শীতল কের। িঠক  তমিন অি র ধম  দািহকা বা তাপ। সং ৃেত যত শ  আেছ, সব শ ই একটা িজিনেষর 
 য ধম   আর  সই ধম েক আধার কের তার নামকরণ হয়।  যমন গ , গ  শ টা আসেছ  গা ধাতু  থেক,  গা মােন 
গমেন। গ  চলােফরা কের বেল  সখান  থেক তার নামকরণ করা হল গ । সংসার শ  এেসেছ সৃপ ধাতু  থেক। সপৃ 
মােন সেপ র মত সের সের যাওয়া। সপ   য ধাতু  থেক  তরী সংসারও একই ধাতু  থেক  তরী। সংসােরর ধম ই হল 
সংসাের িকছু ি র থােক না, সব সময় সের সের যাে ।  সইজ  এর নাম সংসার। এটাই সংসােরর ধম । সংসাের সব 
িকছু যিদ ি িতশীল হেয় যায় তখন সংসার তার ধম   থেক চু ত হেয় যােব। ধেম র একটা ব াখ া পাই বা ীিক রামায়েণ 
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আর আেরকটা পাই মহাভারেত। এই  েটা    ছাড়া আর  কাথাও এত   র ধেম র সং া  কউ িন পণ কেরিন। অ া  
রামায়েণ  দখােনা হেয়েছ  ীরামচ  যখন ল ায় যােবন তখন সম ু তােক পথ িদে না  দেখ িতিন তীর ধ ক বার 
কেরেছন সম ুেক  িকেয়  দেবন বেল। সম ু তখন  ীরামচ েক পথ িদেয় িদেলন। বা ীিক রামায়ণ িক  তা বলেছ না। 
বা ীিক রামায়েণ  ীরামচ  তীর স ান করেতই সম ু  সাজা এেস  ীরামচ েক বলল – ‘আমার ধম ই হল আমােক  কউ 
ল ন করেত পারেব না। আিমও তাই আপনােক পথ িদেত পারব না। আর  লােভ পেড়, ভেয়র কারেণ  কানটােতই আিম 
এই কাজ করেত পািরনা। আপনার  মতা আেছ, আপিন যা খুশী করেত পােরন। তেব আপনােক উপায় বেল িদেত পাির, 
আপিন আমার উপর িদেয় একট ু সতু বািনেয় িনেত পােরন। আপিন আমােক  িকেয় িদেয় পথ করেত পােরন না’। িক  
পেরর িদেক অ া  রামায়েণ কিবরা  ীরামচ েক ভগবান বািনেয় িদেয়েছন।  ীরাম ভগবান, ভগবােনর কথােক  কউ 
উ  ন করেত পােরনা।  সইজ   সখােন অ  রকম কািহনী িনেয় আসা হেয়েছ। িক  অ  কািহনী িনেয় আসার সময় 
এই িজিনষটােক মাথায় ধের রাখেত পারেলন না  য আপিন একটা পদােথ  র  মৗিলক ধম েক সিরেয় িদে ন। সমুে র ধম  
এটাই, সমুে র ময াদােক  কউ উ  ন করেত পােরনা। অবতােরর জ  যিদ সম ু পথ িদেয়  দয় তাহেল  তা তার 
ধম চু িত হেয়  গল। এখন যিদ কিবেক  দখােত হয় তাহেল বলেত হেব  ীরাম অবতার, অবতােরর জ   কান িনয়ম 
খাটেব না। এই ভােব কখন ধম  চলেত পাের না।  য  কান   তবাদী ধেম র কােছ এটা এক িবরাট বড় সম া। ভগবান 
এখন এই ধম েক মানেবন িক মানেবন না? ঠা েরর জীবেন  কাথাও  দখেত পাইনা ঠা র কা র ময াদােক উ  ন 
কেরেছন। যী র জীবেনও  কাথাও  দখা যােব না িতিন ময াদােক উ  ন কেরেছন। বাইেবেল িয  বলেছন লবেণর যিদ 
লবণ  চেল তাহেল আর তােক  ক লবণ বলেব, তখন  সটা একটা পাথর হেয় যােব।  
 
 ধম ই সব িকছুর অেধাগিতেক আটেক  দয়, জীবেনর র া কের আর ধম ই সম   ািণেক ধারণ কের  রেখেছ। 
ধারণ  পাষণ  যখান  থেক হয়  সটাই ধম । মা ষ  ভােবই িদব , তার ধম ই হল আ  ান।  সখান  থেকই  স সব শি  
পায়। যার মেধ  িদব ে র  বশী  কাশ  স তেতা উ  েরর। অ  িদেক আমরা িনেজেদর বলিছ আমরা মা ষ, মা ষ শ  
এেসেছ মানব  থেক, মানব হল ম  স ান। আিম যিদ িনেজেক ম র স ান বেল মেন কির তখন আিম জ -মৃতু   পী 
জীব হেয়  গলাম, জ -মৃতু র চে র মেধ  ঘুরপাক  খেত থাকব। এখােন  য ধেম র কথা বলা হে  এটা িহ , মুসলমান 
 য ধম   বলা হয়  সই ধম  নয়। এই ধম  হল একটা িজিনেষর সারটু ,  য িজিনষটা িঠক িঠক আমােক ধের আেছ। ধেম র 
ব াপাের বলার পের  য   াকটা বলেছন এিটও খুব উে খনীয় অিহ ংসাথ ায় ভূতান াং ধম  বচন ং কৃত  । যঃ 
 াদিহ ংসাস ংযু ঃ স ধম  ইিত িন য়ঃ।।১৩/১০৬/১৫। ধেম র উে  ই হল  কান  ািণর যােত  কান রকম িহংসা না 
করা হয়। মহাভারেতর সার অিহংসা পরেমা ধম । অথচ যখন আমরা বিল বািড়েত মহাভারত  লেগ আেছ, তখন মহাভারত 
মােন  বাঝাে  বািড়েত িবরাট লড়াই-ঝগড়া  লেগ আেছ। এটাই অবাক হওয়ার িজিনষ।  কৃিত মা ষেক িনেয় এমন ঠা া 
কের  য,  দখেল অবাক হেয়  যেত হয়। সব  থেক বড় উদাহরণ হল ইসলাম। ইসলােমর অথ   হয় শাি র ধম । অথচ 
এরাই  বশী স াসবাদীেদর জ  িদেয়েছ। ইসলােম আরও মজার িজিনষ,  কৃিত  য কতটা  ূর আমরা বুঝেত পািরনা। 
ইসলাম স ীতেক পুেরাপুির িনিষ  কের িদেয়েছ। অথচ ভারেতর যত  িস  স ীত   বশীর ভাগই মুসলমান। এটাই 
 কিৃতর িনম ম পিরহাস।  
 

ভী  বলেছন যত েলা ধম  আেছ িকেসর জ  আেছ?  ািণর র ার জ  আেছ, িনেজরও  াণ র ার জ  
অপেরর  াণ র ার জ ও। মহাভারত বলেছ বেল মহাভারেত যত ধেম র কথা বলা হেয়েছ  ধ ুএই কিট ধম ই  ািণেদর 
র ার জ   নই, িবে  যত ধম  আেছ, ইসলাম,  ী ান,  বৗ , িহ  যাবতীয় ধেম র একমা  কাজ  ািণেদর িহংসা  থেক 
র া করা। অেনেক    করেবন পয়গ র মহ দ তাহেল এত মারামাির কাটাকািট  কন করেলন? এই ব াপাের মহ েদর 
যুি  পির ার িছল, এই পাঁচজন     লাকেক না মারেল পাচঁশ  লাকেক বাচঁান যােব না, ঐ পাচঁটােক  মের দাও। 
মহ েদর এটাই িছল উে   িহংসা করাটা তারঁ উে   িছল না। িহংসা কখনই কায  নয়, িহংসা সব সময় মেনর একটা 
অব া বা বৃি । আমােদর মত সাধারণ  লাক যারা  কাথাও িহংসা হেল আমরা ভেয় আৎঁেক উিঠ। িক  সব িহংসাই  য 
িহংসা বৃি  িনেয় করা হে  তা নয়। একজন  লাক খুব িহং  হেয় উেঠেছ, তার এই িহং  মেনাভােব যিদ একশটা  লাক 
মারা  যেত পাের তখন ঐ একটা  লাকেক  মের উিড়েয় িদেত হেব। এই  লাকটােক মারার  পছেন  কান িহংসার ভাব 
 নই।  যমন আিম একটা  নৗকা কের নদী পারা হি ,  সই  নৗকােত একটা পাগল বেস বেস  নৗকাটােক ফুেটা করেত 
   কেরেছ। আিম পাগলটােক  বঁেধ  রেখ িদেলও  স ছ াঁদা করেতই থাকেব।  নৗকার একশ জন যা ীর  াণ র ার জ  
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আমােক তখন িক করেত হেব? ঐ পাগলটােকই তুেল নদীর জেল  ফেল িদেত হেব, এেত আমার রাগ   ষ িকছুই  নই 
এবং আিম তােক  ফলেতও চাইিছ না। িক  পাগলটােক না  ফলেল বািক একশ জন মারা যােব।  সখােন তখন আর 
িহংসা থােক না। যারঁা বড় বড় মহা া বা রাজা িছেলন তারা িহংসার জ  িহংসা করেতন না।  ীক ৃ েক মানবজািতর 
বৃহ র  ােথ   কেয়কজনেক বধ কের িদেত হেয়িছল। মহ দও তাই কেরিছেলন। এইসব   ে  তখন  কান িহংসা থােক 
না। িক  সাধারণ অব ায় ধম  মােনই িহংসার অভাব। আর উ াব ায় মেন  কান িহংসা বৃি  থাকেব না। মা যখন স ানেক 
চড় মাের তখন িক তার মেন িহংসা ভাব থােক? অ  িদেক আিম মাছ খাি , মাংস খাি   সখােন িহংসা করেত হে , 
চাল, ডাল এ েলার মেধ ও  াণ আেছ। িক  এই িহংসা না করেল  তা আমার শরীরই থাকেব না,  সইজ  প  মহায  
করেত বলা হয়। প  মহায  করেল িহংসা কের  য পাপ হে   সই পাপটা িশিথল হেয় যায়। ধেম র ি িত অিহংসােত 
আর ধেম  র  শষ কথা অিহংসা। সম   ািণ জগেতর  িত  য   ম ক ণা এটাই ধেম র  শষ কথা। 
 
 এরপর সত  িনেয় বলেছন।  কউ অ ায় ভােব কা র স দ অপহরণ করেত আমার কােছ তার খবর িনেত 
চাইেছ ক ণ তােক সিত  কথা বলেব না। শ পথ াদ া ি প, িদিব   খেয়ও যিদ পাপী বদমাইস  লােকর হাত  থেক ছাড়া পাও 
তখন িমেথ  কথা বেলই ছাড়া  পেত হেব।  তামার সিত  কথা বলার জ  তুিম মারা  যেত পার, অ   কউ মারা  যেত 
পাের, এই সিত  কথা বলার জ  কখনই ধম  অ মিত  দয় না। এটাই মহাভারেতর মত। যিদও এর মেধ  অেনক 
মূল েবােধর তক  িবতক  চেল, অেনেক বলেবন আিম মের যাই বা দশ জন মের যাক আিম সত   থেক িবচু ত হব না। 
তাহেল  স তােতই দঢ়ৃ থা ক  কউ আপি  করেব না। িক  মহাভারত এই অব ানেক মানেব না। মহাভারত সব সময় 
বলেব তুিম যাই কর না  কন  কান িকছুেতই  তামার  যন  কান  াথ   না থােক।  তাষামিুদ,  তল  দওয়া এই  য শ  েলা 
আেছ এর সব িকছুর মেধ   াথ   জিড়েয় থােক। এখােন আেরকটা মজার কথা বলেছন ন চ  তে ভ া ধন ং দদ া ে ক  
সিত ক থ ন। পাে পে ভ া ি হ ধন ং দ ং দাতার মি প প ীড়ে য়ৎ।।১৩/১০৬/২০। পাপীেদর হােত কখনই টাকা-পয়সা 
 যেত  দেব না। ঐ টাকা-পয়সার সাহায  িনেয় যিদ পাপীরা  কান পাপ কের তখন  স পাপটা  তামার উপরও আসেব। 
এটােকই ঠা র একটা গে র মাধ েম বলেছন। একজেনর বািড়েত  া  হি ল।  সই সময় এক কসাই একটা গ েক 
কাটেব বেল টানেত টানেত িনেয় যাি ল। কসাই খুব পির া  হেয় িগেয়িছল।  া বািড়েত ঢুেক খুব কের খাওয়া-দাওয়া 
কের শরীের বল এেসেছ। এবার  স গ েক িনেয় িগেয়  কেট িদল। এখন এই  গাহত ার  য পাপ  সই পাপ  া বািড়র 
কত ার উপেরও এেস  চেপ  গেছ। আেরকিট খুব দামী কথা ভী  বলেছন  কম  ণা হত ং হি  হত এব স হ ে ত। 
 তষ ুযঃ সম য়ং কি ৎ  ব ীত হতবুি ষু।।১৩/১০৬/৩১।  য পাপী পাপ কের  সেতা িনেজর কেম র পােপ মের  গেছ, 
এরপর তুিম যিদ তােক মার তাহেল মরােকই তুিম মারেল,  সইজ  পাপীেক মারার  কান পাপ লােগ না।  য মেরই  গেছ 
তােক  মের আর িক পাপ লাগেব।  সইজ   কান মা ষ যিদ িদিব   খেয় বেল আিম পাপী েলােক বধ করব তােত তার 
 কান পাপ লােগ না। আবার অ  িদক িদেয়ও বলা যায়, পাপীরা যিদ মের িগেয়ই থােক তাহেল তােক আর মারার িক 
দরকার পড়েছ। মহাভারত হাজার রকেমর িবষয় আমােদর কােছ উ াপন কের  দেব, তার আবার হাজার রকেমর 
সমাধােনর রা া িদেয়  দেব। এরপর আমার  যটা ভােলা লােগ  সটােক অ সরণ কের আমােক এিগেয়  যেত হেব। িক  
ধেম র গিতশীলতােক কখনই অ সরণ করেত বলা হে  না, আজেক এক রকম ধম েক অ সরণ করিছ কালেক িগেয় অ  
রকম ধেম র আচরণ করিছ, এই িজিনষ কখনই করেত যােব না।  য ধম টােক তুিম িঠক কের িনেয় বলছ আিম এইভােবই 
চলব, তখন  তামােক বরাবর  সই ভােবই চলেত হেব। একটা ধম েক ধের িনেয় যখন  সই ধেম  এক বছর,   বছর চলেত 
থাকেব তখন  দখেব এক সময়  তামার মেধ  শি  আসেত    কের িদেয়েছ।  
 
 ঃ খ, স ট, ঝােম লা, মহা িব পদ ািদ  থ েক ম ু ি র উ পায় 

 এরপর বলেছন  ঃখ যখন হয় তখন  সই  ঃখ  থেক মা ষ িকভােব মুি   পেত পাের। ভী  বলেছন আ ে ম ষু 
যেথাে ষু যে থা ং  য ি জাতয়ঃ। বত ে  সংযত া ােন া  গ  াণ িত তরি   ত।।১৩/১০৭/২।  য মা ষ িনেজর 
মনেক সংযেম  রেখ চারেট আ মেক িঠক িঠক পালন কের যায় তার কখন  ঃখ, স ট, ঝােমলা হয় না। আসেল এই 
মতটা অেনেকই  পাষণ কেরন, যিদ বণ  া ম ধম েক িঠক িঠক  কউ পালন কের তখন তার  কান  ঃখ আেস না। যিদ  দখা 
যায় কা র মন সব সময় অবসাদ  ,  ভতের আ হত ার  বণতা আেছ, তখন বুঝেত হেব  স  কাথাও না  কাথাও 
বণ  া ম ধম েক অবেহলা কেরেছ বা পালন কেরিন।  গ ম স ট, যার মহািবপদ,  সখান  থেক  বরেনার িক পথ? ভী  
বলেছন  ত া েন  াচ ম ানা  য ন িহ ংসি  চ ি হং িসতা ঃ।  য ি  ন যাচে   গ  াণ িততর ি   ত।।১৩/১০৭/৪। 
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অপেরর কট ূকথা  েন, িন া  েনও  তু  র  দয় না, িহংসা করেল  িতিহংসা কের না, দান কের যা া কেরনা তারাই 
 ঃসহ অব া অিত ম কের পাের। এখােন সাধারণ অব ার  লােকেদর জ  বলা হে  না,  য কে  আেছ, িবপেদ পেড় 
আেছ তােক যিদ  কউ কটূ কথা বেল িন া কের তখন  স যিদ  কান  তু  র না  দয় তাহেল  স আে  আে  স ট 
 থেক  বিরেয় আসেত পারেব। একবার যখন আিম বুেঝ  গলাম আিম ঝােমলার মেধ  পেড় আিছ তখন যিদ আমােক  কউ 
কট ূম ব  কের তখন আমার উিচৎ হেব  সই কথার  কান উ র না  দওয়া। মুখ বুেজ স  কের  যেত হেব। যিদ মুখ 
বুেঝ স  কের  যেত পাির তাহেল আিম িনি ত  য আজ  হাক কাল  হাক এই ঝােমলা  থেক  বিরেয় আসেত পারব। 
এমনিক যিদ মারও  খেত হয় তাহেল িক  পা া মার িদেত  নই। এখােন আেরকিট কথা বলেছন ন যা চ ে , যতটা পারেব 
অপরেক িদেয় যােব, যাচনা কখনই করেব না। এই ধরেণর  লােকরা যত ধরেণর  ঃখ ক  আেছ সব  ঃখ-ক   থেক 
 বিরেয় আেস।  
 
 আেরকিট খুব মূল বান কথা বলেছন  য বা প াপ ং ন  ব ি  কম ণ া ম নসা িগ র া। ি নি  দ া ভূে তষু 
 গ  াণ িততর ি   ত।।১৩/১০৭/৭। মন, বচন আর কম  এই িতনেট িদেয়  য  কান পাপ কের না, আর িনি  দ া, 
িনি   দ া মােন  কান  ািণেক অকারেণ ক   দয় না,  স সব স ট ও ঝােমলা  থেক  বিরেয় আেস। আমােদর জীবেন 
ঝ াট ঝােমলা আসেবই, এমন  কান মা ষ  নই যার জীবেন  কান ঝােমলা বা স ট আেসিন। তেব মােঝ মােঝ এমন 
িকছু মারা ক ঝােমলা আেস মেন হয় জীবনটা  শষ হেয়  গল, এই ঝােমলা  থেক আর  বেরােত পারব না। িক   স যিদ 
মন, বচন আর কায় িদেয়  কান পাপ না কের আর কাউেক যিদ অযথা মানিসক বা শারীিরক ক  না  দয়, তারও ঝােমলা 
িবপদ আসেব িক   সখান  থেক  বিরেয় আসেত পারেব। যারা তেমা ও রেজা ণ  থেক  বিরেয় স  েণ অবি ত হেয় 
 গেছ, তারা িক   ল   ক   থেকও  বিরেয় আেস।  যমন যুিধি েরর হেয়িছল, িক  ল   িবপদ তাঁেদর এেসিছল, িক  
স  েণ অবি ত থাকার জ  ঐ ক   থেকও িতিন  বিরেয় আসেত  পেরিছেলন। আরও কারা কারা মহািবপদ  থেক 
 বিরেয় আসেত পাের? এরমেধ  আেছ  য িনেজও কাউেক ভয় পায়না অপর  কউ তার  থেক ভয় পায় না, সারা জগতেক 
িনেজর মত  দেখ, অপেরর স ি  বৃি েত িহংসা কের না, আর িনেজও  াম  িবষয়ক  ভাগ  থেক  বিরেয় এেসেছ। 
এরাও সব ধরেণর ক   থেক  বিরেয় আেস। আর বলেছন স ব ান  দ বা   নম ি  স ব ধম  াং  শৃ ে ত।  য   ধ ান া ঃ 
শা া   গ  াণ িততর ি   ত।।১৩/১০৭/১৮। সম   দবতােদর   াপূব ক  ণাম কের আর সব ান ধ ম া ং  শৃ ে ত, সব 
ধম েক  বণ কের, আর   া ও শাি র ভাব িনেয় থােক, এরা সব ধরেণর ক   থেক  বিরেয় আেস। সব ধম েক  শানা 
বলেত িহ , মুসলমান ধেম র কথা বলা হে  না, তখন িহ  বা মুসলমান বেল আলাদা  কান ধম  িছল না। এখােন ধম  
বলেত  বাঝাে  যারা  য কম  কের,  যমন  া ণ  স তার  া ণ  ধেম র কম  কের যাে  িক   য মুিচর কাজ করেছ 
তােক   া করেব তার  িত  কান  হয় ভাব থাকেব না। যারা এই রকম মেনাভাব িনেয় চেল তারা সব িকছু িবপদ  থেক 
 বিরেয় যায়। বত  মান যুেগর ভাষায় এটাই হেব যারা অ া  ধম েক   া কের। আবার বলেছন,  য  ছাটেবলা  থেকই 
মধ,ু মাংস ও মিদরা ত াগ কের িদেয়েছ তারা জীবেন শাি েত থােক। এইভােব ঝােমলা  থেক  বেরাবার অেনক উপায় 
বেল যাে ন। এরমেধ  একিট    পূণ   কথা বলেছ যা াথ ং  ভা জন ং  যষাং স ানাথ    ম থুন  । ব া   
সত ব চনাথ ায়  গ া িততর ি   ত। ।১৩/১০৭/২৩।  থম হল জীবন ধারেণর জ  যারা খাওয়া-দাওয়া কের, খাওয়া-
দাওয়া  কন? জীবন ধারেণর জ ।  ছেল বলল আিম িবিরয়ািন খােবা, অমিন বাবা ছুেট িবিরয়ািন আনেত  গেল, বা া 
 ছেল তার একিদন শখ হল তােক না হয় িকেনও িদেলন, িক   তামার িনেজর এসেবর  িত  কান  লাভ থাকেব না। 
খাওয়া-দাওয়া করাটা  লাভেক চিরতাথ   করার জ  নয়,  তামার জীবন যা া িনব াহ করার জ ই খাওয়া-দাওয়া। ি তীয় 
স ান া থ    মথ ু ন  । পু ষ-নারীর স ক   একমা  স ান উৎপি র জ ই হেব। তৃতীয়, বাণী সত  কথা বলার জ ই। 
িমেথ  কথা ও অ েয়াজনীয় কথা বলেত যােব না। এই িতনেট যারা িঠক িঠক পালন কের তারা সব রকেমর ক , ঝােমলা 
 থেক  বিরেয় আেস। এই   াকিট খুব মজার   াক, এই   ােকর  থম অংশটােত কা ন  থেক  বিরেয় আসার কথা বলা 
হে , ি তীয়টােত কািমনী  থেক তৃতীয়টা নাম-যশ  থেক।  বশীর ভাগ সময় মা ষ কখন িমেথ  কথা বেল? যখন অপেরর 
কােছ নামী-দামী হেত চায়। যতট ু কথা বলা দরকার সত  কথাই বলেব, তার বাইের আর িকছু বলেত যােব না। এই 
  ােক খুব সাধারণ কথাই বলেছন, খাওয়া-দাওয়া  কন করেব? জীবনযা ার জ । পু ষ-নারীর স ক    কন হেব? 
স ােনর উৎপি র জ । কথা িক বলেব? সত  কথা ছাড়া িকছ ুবলেব না। এইটু ই  তা জীবেনর সাধনা। িপতামহ ভী  
খুব সহজ ভাষায় যুিধি রেক বেল িদেলন। ক   থেক  বেরাবার আরও অেনক পেথর কথা বলেছন।  যমন  য ভগবােন 
ভি  রােখ  স ক   থেক সহেজই  বিরেয় যায়। এখােন ই ািদ  দবতােদর  িত ভি  রাখার কথা বলা হে  না।  কা   



140 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

ভগবানেক ভি  করেত হেব বলেত িগেয় ভগবান স ে  বলেছন, যারঁ  থেক সম   ািণ জগেতর উৎপি , ি িত ও লয় 
হয়।  যমন নারায়ণ, আমােদর কােছ  ীরামকৃ ।  ীরামকৃ  ভগবান, তােঁত  য ভি  রােখ,  স সব ক   থেক  বিরেয় 
আেস।  
 
 শয়া ল ও বাে ঘর কা িহন ী র মা ধ েম য ু িধ ি রে ক ভীে র ন ী িত শাে র িশ া 
 যুিধি র অেনক    কের যাে ন আর ভী ও সব  ে র উ র িদেয় যাে ন। যুিধি েরর একটা    ‘ হ 
িপতামহ! অেনক  লাক  ভাব  থেক খুব কেঠার িক  বাইের  থেক খুব নরম ও শা   দখায়। আবার অেনক বাইের কেঠার 
িক   ভতের নরম। এেদর িক কের আিম িঠক িঠক িচনেত পারব’? ভী  তখন বলেছন ‘ হ ভরতে  !  শান এই ব াপাের 
 তামােক আিম একটা পুরেনা কািহনী বলিছ। অেনক কাল আেগ এক রাজা িছল,  সই রাজা  ধুই িহংসা কাজ করত। 
অপরেক ক  িদেয়ই  স আন   পত আর এটাই তার শখ িছল। একিদেক  স মৃগয়া কের প েদর ক  িদত আবার অ  
িদেক  জােদরও খুব ক  িদত।  ািণেদর  সই রাজা এত ক  িদেয়েছ  য মৃতু র পর  স  শয়াল হেয় জে েছ’। এখােন 
আমােদর মেন রাখেত হেব মহাভারেত এই িবষয়টা বারবার ঘুের আসেব, খারাপ কাজ করেল িন েযািনেত জ   নেব, 
ভােলা কাজ করেল ভােলা  যািনেত জ   নেব। ভী  বলেছন ‘রাজা  শয়াল হেয় জ ােলও আিম  য আেগ রাজা িছলাম, 
এই  ৃিত তার ন  হয়িন।  সই কারেণ তার খুব অ তাপ হত। িছঃ! িছঃ! এ আিম  কাথায় এেস  শয়াল হেয় জ ালাম। 
একিদন  স বািক  শয়ালেদর বলেছ ‘আমােদর  শয়ালেদর আচরণ অিত বােজ তাই আমােদর  কউ িব াস কের না। তাই 
আিম িঠক কেরিছ আিম আমার  ভাবেক পা াব, আিম ধেম   িতি ত হেব এেত আমােদর বংেশর ময  াদা বাড়েব। 
 তামােদর জীবনটা অসে ােষ পূণ  , তাই  তামােদর জীবেন শাি   নই। সব রকম িন নীয় কাজ কর বল  তামােদর ধম  
হািনই হেয় চেলেছ’।  শয়ালিট এই সব কথা বলার পর মাংস খাওয়া  ছেড় িদেয়েছ, চুির কের না, চালািক কের না, 
িমেথ  কথা বেল না। আে  আে  এর কথা চািরিদেক ছিড়েয়  গেছ। এক বােঘর কােছও  শয়ােলর খবর  পৗঁেছ  গেছ। 
বাঘ  শয়ালেক  দখেত এেস বলেছ ‘ভাই আিম হলাম এখানকার প  েলর রাজা, চািরিদেক  তামার এত স ান আর 
 নাম, তুিম আমার ম ী হেয় থাকেব চল’। বােঘর কথা  েন  শয়াল বলেছ ‘আিম এই সব ম ীফ ীর কােজ  নই। স ি  
ছাড়া আিম  খ ঐ য   িকছুই চাইনা আর আপনার পুরেনা যারা  সবক আেছ এরা সবাই     লাক, এরা আমােক স  
করার বদেল অিন  করেত চাইেব। আপিন আমােক  ছেড় িদন, আমােক ম ী কের িনেয় যােবন না। যারাই রাজার আ েয় 
থােক রাজার যা িকছ ুিন নীয়  ণ আেছ সবই তার মেধ  চেল আেস। আিম এই জ েল  ত তপ া িনেয় পেড় আিছ ঐ 
ঝােমলার মেধ  আিম পড়েত চাইনা’। বাঘ িক   শয়ালেক িকছুেতই ছাড়েছ না ‘ তামােক  যেতই হেব, আিম  তামােক 
ছাড়িছ না’।  শয়াল  শষ পয    রাজী হেয় বলেছ ‘আিম  যেত রাজী আিছ িক  আমার যত  ািত ভাই আেছ এেদর 
সবাইেক আপনার স ান করেত হেব, আিম  য কথা বলব সব কথা আপনােক মানেত হেব, আমার জীিবকার ব ব া 
করেত হেব’ ইত ািদ অেনক রকম শত  কিরেয় বােঘর সােথ চেল  গল।  শয়াল এবার হেয়  গল ম ী।  শয়াল খুব ভােলা 
ভােলা কাজ করেত    কের িদেয়েছ। চািরিদেক সবার উ িত হেত    হেয়েছ। এিদেক আেশপােশ বােঘর অ চর ও 
 তাষামদীরা  শয়ােলর এই উ িত  দেখ  চ া করেত লাগল এই  শয়ালেক িক কের হােত করা যায়, ঘষুটুশ িদেয় 
 যভােবই  হাক। ঘুেষর সম া ভারেত  থম  থেকই িছল। ঘুষ িদেত িগেয়  শয়াল ঘষু িনেত রাজী না হওয়ােত তখন এরা 
 শয়ালেক অ  ভােব ফাঁসাবার জ  ষড়য  করেত    কের িদল। একিদন রাজার জ  খুব কের মাংস রা া কের 
 শয়ােলর ঘের লুিকেয়  রেখেছ।  শয়াল বুঝেত  পেরেছ িক  িকছ ুবেলিন। এরপর রাজা  খেত িগেয়  দখেছ মাংস  নই। 
সবাই চািরিদেক মাংস খঁুজেত  নেম পড়ল। এেদরই একজন বলল  শয়ােলর ঘের খঁুেজ  দখেল হয় না? বলেতই সবাই 
িগেয়  দেখ  শয়ােলর ঘেরই মাংস রাখা আেছ।  শয়াল  তা অেনক আেগই মাংস খাওয়া  ছেড় িদেয়েছ,  কান মাংসই খায় 
না। িক   শয়ােলর ঘেরই যখন মাংস পাওয়া  গল তখন তােক রাজার কােছ ধের িনেয় আসা হেয়েছ, সবাই বলেত লাগল 
এই  শয়ালেক  াণদ  িদেয় দাও। রাজাও  শয়ােলর  াণদ  িদেত রাজী হেয়  গেলন।  শয়ােলর এবার  াণদ  হেত 
যাে ,  শয়াল িক  একটা কথাও বলল না।  াণদ  যখন িদেয়  দেব  সই সময় বােঘর মা এেস বাঘেক বুিঝেয় বলেছ 
‘বাবা! তুিম  য ওেক  াণদ  িদ  তার আেগ তুিম একটা ব াপার  জেন  রখ, কাজকেম   যখােনই পাঁচজন  লাক জেড়া 
হেয়  মলােমশা হয়  সখােন কেয়কজন শ   তরী হেবই’। এখােন খুব   র একটা কথা বলেছন ‘একজন মা ষ যতই 
  , পিব   হাক, যতই কম িন   হাক  লােক তার ওপর  দাষােরাপ করেবই। সংসাের সবার কল  লাগেবই। যারা 
বনবাসী মুিন, জ েল িগেয় বাস কেরন তােদরও শ , িম , উদাসী এই ধরেণর  লাক জুেট যায়। এই  শয়াল  তা 
রাজদরবাের কাজ করেছ এরেতা শ  হেবই। যারা  লাভী তারা িনেল াভীেদর িহংসা কের, কাপু ষ শি মানেক, মুখ  
িব ানেক, দির  ধনবানেক, পাপাচারী ধম া ােক িহংসা করেবই। যারা অিবেবকী,  লাভী, কপটী এরা বৃহ িতর মত 
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 দব  র মেধ ও  দাষ বার করেব। এবার তুিম  দখ  তামার ঘের যখন চুির হেয়িছল  কউ তা  দেখিন। অ  িদেক 
 শয়াল আেগও মাংস  খত না, এখনও মাংস খায় না, তেব তুিম এটা িক কের ধের িনেল  শয়াল মাংস চুির কেরেছ। 
একিদেক ভােলা  লাকেক লা না  দওয়া হে  অ  িদেক  য মাংস খায় না তার উপেরই তুিম মাংস চুিরর অপবাদ িদ । 
চুির যখন হেয়েছ তখন  কউ  সখােন িছল না। এই  য আকাশ  দখছ এেক  দেখ মেন হে  উে া কড়াই িক  এই 
আকাশটা উে া কড়াই নয় আর  জানািক  পাকােক  দেখ মেন হয় ওর মেধ  আ ন আেছ িক  আদেপই তার মেধ   কান 
আ ন  নই। িঠক  তমিন  য িজিনষেক  ত    চােখর সামেন  দখছ  সটা  ত    দখছ বেলই  য সিঠক হেব তার  কান 
িঠক  নই। ভােলা কের পরী া কের  দখ’।  
 

‘মােয়র কথা  শানার পর বাঘ  খাজঁ কের যখন  দখেছ  শয়াল  তা সিত ই চুির কেরিন, এটা একটা ষড়য  করা 
হেয়েছ  শয়ালেক ফাসঁাবার জ । বাঘ িগেয় তখন  শয়ােলর কােছ খুব কের  মাটমা  চেয়েছ।  শয়াল িক  তখন বলেছ 
‘আিম আপনার কােছ থাকার আর  যাগ  নই। যিদ  কান  লােকর মেধ  এই ধরেণর কেয়কটা পিরি িতর উ ভ হেয় থােক 
আর  সই  লাক যিদ আপনার কােছ থােক তাহেল বুঝেবন আপনার শ র বৃি  হেব’। িক ধরেণর  সই  সই পিরি িত? 
যােক তার িনেজর ময াদা  থেক  ফেল  দওয়া হেয়েছ।  যমন আপিন রাজা, আপিন আপনার ম ীেক এখন নীেচ নািমেয় 
িদেয়েছন, এর পেরও যিদ তােক কােছ রােখন তাহেল  জেন যান আপনার শ প  শি মান হেয়  গেছ। তার মেন 
অপমানজিনত একটা ক   থেকই যােব।  কউ যিদ  কান পুর ার  পেয় থােক িক  অপের তােক  কান লা না কেরেছ, 
 যটা রাজা  মেন িনেয়েছ এবং  ীণ,  লাভী,   াধী, ভীতু,  তািরত হেয়েছ, সব িকছু যার হািরেয়  গেছ এই ধরেণর 
 লাক যিদ রাজার কােছ থােক তাহেল বুেঝ িনন রাজা িবপেদ পড়েব’। অথ  াৎ  শয়াল বলেত চাইেছ আিমেতা আপনার 
কােছ লাি ত হেয়িছ, অপমািনত হেয়িছ, এই ধরেণর  লাকেক কােছ রাখেত  নই। এেত রাজার শ  বলবান হেয় যােব। 
 শয়াল বলেছ ‘আিম আপনার কােছ পদচ ুত হেয়  গিছ, অপমািনত হেয়  গিছ, আপিন এখন আমােক আর িক কের িব াস 
করেবন। নীিতশা  এর অ মিত  দয় না,  সইজ  আপিন আমােক িবদায় িদন। আর আিম যখন  য কাজই করব সব 
কােজই আপিন আমােক সে হ করেবন, আিমও সব সময় আপনােক ভয় পাব। যারা অপেরর  দাষ খঁুেজ  বড়ায় এই 
ধরেণর  লােকরা সব সময় আমার আপনার মেধ  লড়াই বািঁধেয় িদেত  চ া চািলেয় যােব।  ঃেখন ি  েত িভ ং 
িশ ং  ঃেখন িভ দ েত। িভ া ি  া ত ু যা  ীিতন  সা   ে হন বত েত। ।১৩/১০৮/৮৬। ভােলাবাসার দিড় সহেজ 
িছ  হয় না, যিদও িছ  হয় খুব কে ই িছ  হয়। িক  একবার যিদ ভােলাবাসার দিড় িছঁেড় যায়  সটা আর িক   জাড়া 
লােগ না। আর  য ভােলাবাসা একবার জুড়েছ আর ভাঙেছ বুেঝ িনন ওখােন ভােলাবাসার  কান ভােলাও  নই বাসাও  নই। 
তাই রাজা, আমার আপনার মেধ   য ভােলাবাসা িছল  সটা িছেঁড়  গেছ, এই ভােলাবাসা আর  জাড়া লাগেব না। অক াৎ 
 ি য়া নৃণ াম ক া াপকষ ণ  ।  ভা ে ভ ম হ    ক ু ং বুি লাঘব  । ।১৩/১০৮/৮৯। কা র জীবেন উৎকষ  তা বা 
অপকষ   এই  েটা হঠাৎই হেয় যায়। িক  কাউেক উপের তুেল পের নীেচ  ফেল  দওয়াটা কখনই ভােলা কাজ নয়। এই 
কাজ অত   হীন বুি র পিরচায়ক আর সব দা িন নীয়’। এই কথা বেল  শয়াল  সখান  থেক িবদায় িনেয় চেল  গল। 
এখােন ভােলা যারা তােদর মন িক রকম হয় আর যােদর মন বােজ তারা িক রকম হয়, ঘুিরেয় বলা হল।  
 
ম ুখ  েদ র তপ া র পির ণ িত ও উ েট র কা িহন ী  
 িহ েদর কােছ জাগিতক বেল িকছু  নই সবটাই আধ াি ক। িক   সেমিটক ধেম  িগেয়  েটা আলাদা হেয় যায়। 
ইংরাজীেত  েটা কথা আেছ Spiritual and Secular। Spiritual মােন আধ াি ক আর Secular মােন জাগিতক। 
 সেমিটক ধম  বলেত ইসলাম,  ী ান, জু িদ ধম  ইত ািদ। এই ধরেণর যত  সেমিটক ধম  আেছ এরা ঈ েরর সিৃ টােক 
এক রকম  দেখ আর পািথ  ব সিৃ  আেরক রকম  দেখ। অথ  াৎ জড়েক (matter) এক রকম  দেখ  চত েক (spirit) 
আেরক রকম  দেখ। উ  েত  েটা শ ই আেছ হালাল আর হারাম, ভােলা খারাপ। ভােলা খারাপ িকভােব িনধ  ারিত হে ? 
মােন জাগিতক যা িকছু সব হারাম। এই হারামেকই অথ  াৎ  য  কান পািথ  ব িজিনষেক  ী ান ধেম  বলা হয় Secular। 
 যমন িফিজ ,  কেমি  এ েলােক বলা হয় secular konwledge। আর  য িবদ া আধ াি ক  ােনর িশ া  দয় 
তােক বেল spiritual knowledge। আমােদর এখােন বলা হয় পরা িবদ া আর অপরা িবদ া। আমােদর কােছ 
জাগিতক িবদ া িকছু  নই।  ামীজীও বলেছন ভারেত  স লার বেল িকছু হয় না, যা িকছু আেছ সবটাই ি িরচুয়াল। এই 
আধ াি কতাই সাধারণ মা েষর কােছ িন  আধােরর আবার িকছ ু লােকর মেধ  উ  আধােরর আবার আরও  বশী উ  
আধােরর হয়। মহাভারতও একই কথা বলেছ, এখােন জাগিতক বেল িকছ ু  নই, সব িকছুই এখােন আধ াি ক। একটা 
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িজিনষেক তুিম িকভােব  দখছ, িকভােব িচ া ভাবনা করছ  সটাই বেল  দেব তুিম িন  আধাের আছ না উ  আধাের 
আেছ। িক  ভগবান ছাড়া িকছু  নই। পেরর িদেক আমােদর  দেশ প তে র মত  য সব কথা কািহনী রিচত হেয়েছ বা 
িবেদেশ আরব  রেজানীর মত যত কািহনী আেছ, এ েলা সবই জাগিতক কািহনী, মা েষর মেনার েনর জ ই রিচত 
হেয়েছ। িক  মহাভারেত ঐ ধরেণর কািহনী েলােকই উপ াপনা কেরেছ মা েষ আধ াি ক উ ােনর জ ।  
 
  যমন এই শাি পেব ই এখন একটা কািহনী আসেব যােত বলেছন একজন মা ষ তপ া করেত পাের িক  
ভুলভাল তপ া কের িক িবপেদ পড়েত পাের,  সটােকই একটা কািহনীর মাধ েম বলেছন। যুিধি র    কের যাে ন আর 
ভী   সই  ে র উ র িদেয় যাে ন। উ র িদেত িগেয় আেগ আেগ অমুক ঋিষ বা রাজা এই ব াপাের িক বেলিছেলেন বা 
কেরিছেলন  সই সব  স  িনেয় িতিন তারঁ উ রটা সািজেয় যুিধি েরর কােছ পিরেবশন করেছ।  সইজ  মহাভারেতর 
শাি পব  এক িবশাল পব  । এখনও যিদ এর মেধ  পাঁচশ পাতা জুেড়  দওয়া যায় কা র ধরার উপায়  নই  য এই অংশটা 
ব াসেদব িলেখিছেলন নািক পের  কউ িলেখেছন, এমন ভােবই এখােন িবিভ  কথা ও কািহনীেক সাজান হেয়েছ। ভী  
এই কািহনীর মাধ েম যুিধি রেক বলেছন িঠক িঠক  খী হওয়ার জ  একজন রাজার িক করা উিচৎ। একটা উট িছল। উট 
খুব তপ া কেরিছল। আমােদর ভারেতর পর রােত  য  কউ তপ া করেত পাের, একটা গাছও তপ া করেত পাের। 
উটও খুব  জার তপ া কেরেছ। তখন   া খুব খুশী হেয় বলেলন ‘বল,  তামার িক বর চাই’। উট িকছ ুণ িচ া ভাবনা 
কের বলল আমার ঘাড়টােক এমন ল া কের িদন যােত ঘাস খাওয়ার জ   বশী দরূ না  যেত হয়। উট এমনই  েড় িছল 
 য নড়াচড়া না কের একটা জায়গায় বেসই  স যােত তার খাবার দাবার  খেত পাের তাই বলল আমার ঘাড়টােক একশ 
 যাজন ল া কের িদন। একশ  যাজন মােন পাঁচশ মাইল অথ  াৎ কলকাতা  থেক  ায়  বনারস।   া বলেলন তাই  হাক। 
উট তপ া কেরেছ, তপ ার ফলটা যােব  কাথায়। উেটর গলাও পাচঁশ  যাজন ল া হেয়  গেছ। এখন উট নড়াচড়া  ছেড় 
িদেয় এক জায়গােত বেস থাকত, আর মােঝ মােঝ একবার ঘাড়টােক নািড়েয় িকছু  খেয়  নয়, এইভােব  স শাি েত পেড় 
আেছ। এরপর একবার খুব ব া হেয়েছ। চািরিদেক জল। একটা  শয়াল  কাথাও আ য় না  পেয় ঐ  হায় ঢ ুেকেছ 
 যখােন এই উটিট িছল। উটেক  দেখ  শয়াল  থেম খুব ভয়  পেয়েছ। তারপর  শয়ােলর এত িখেদ  পেয়েছ  য উেটর 
ঘাড়  থেক মাংস  খেত    কেরেছ। উট এতই  েড়  য  স িকছ ুবুেঝ ওঠার আেগই  শয়ােলর  পট ভের  গেছ।  শয়াল 
 দখেছ এেতা মহা  েড়,  স তখন তাড়াতািড় কের িনেজর বউ বা ােকও  ডেক িনেয় এেসেছ। এবার সবাই িমেল উেটর 
ঘাড়টােক  খেত    কেরেছ। তারপর যত েণ উটটা ভাবল এবার একটু ঘাড়টােক নাড়ােব তত েণ তার ঘাড়টা আলাদা 
হেয়  গেছ।  য এত তপ া কেরিছল,  সই তপ ার  চােট তার  াণটাই চেল  গল। তাই বলেছন, মা ষ যিদ মুখ  হয় 
আর  স যিদ তপ া কের আর তপ া কের যিদ বর চাইেত হয়, তখন  স িক বর চাইেব? আল  চাইেব।  সখান  থেক 
তার িবনাশ।   কেণ  রও িঠক তাই হেয়িছল।  স বর  চেয়িছল আিম একিদন খাব আর ছয় মাস ঘুেমাব।  বশীর ভাগ 
 লাক মেন কের সাধ,ু স  াসী আর বাবাজীরা মুখ  হয়। িক  তারা জােন না  য, যিদ  চ  তী  বুি  না থােক  স িক  
আধ াি ক জীবেন এেগােত পােরনা। আধ াি ক জীবেন তারাই উ িত করেত পাের যােদর বুি  খুব তী ।  শা  বুি  
যিদ না হয় তার জ  আধ াি ক জীবন হেত পােরনা। মুখ রা যিদ আধ াি ক জীবেন  নেম পেড় সবার ঐ উেটর মতই 
পিরণিত হেব। মক ট  বরাগ েতও অেনেক স  াস জীবেন  নেম পেড়, খাওয়া-পড়া  নই, বািড়েত অশাি  চলেছ, সব 
 ছেড়ছুেড় চললাম আিম কাশী। আবার সব ভােলা হেয়  গেল তখন িন িচ কেরেছ স  ােস। এেদর িক কের আর বুি  
হেব! এখােন  য কািহনী  েলা বলা হেয়েছ, এ েলা  কান গ  বলার জ ই বলা হয়িন, এর মেধ  গভীর তাৎপয  রেয়েছ। 
আেগকার িদেন স  াসীেদর বলা হত উপিনষেদর গভীর ত  িলেক সব দা িচ ন কের  যেত। স  াসীরা উ  ত  েলােক 
িচ া কের, ধারণা কের উপলি  কের িনেতন। আর আমােদর যা বুি  উপিনষদ পেড় বুঝেতই পািরনা, ধারণা করা দেূর 
থা ক। একজন মা ষেক আধ াি ক জীবেন এেগােত হেল কতটা তী  বুি র দরকার এই গে র মাধ েম  বাঝান হল। 
ভী  যুিধি রেক বলেছন এবে ম ব য দা িব া  ে তহিত বলং ির প ু । সং েয়ৈ তসীং বৃ ি েম তৎ   ানল ণ  ।। 
১৩/১১০/১৪। ‘ তামার শ  যিদ খুব শি শালী হয়, তার কােছ  বত  যমন  বেঁক যায়  স রকম  বেঁক যােব’। মােন 
কৃি ম ব াকঁা,  বতেক যত ব াকঁােব তত  বঁেক যােব,  যই  ছেড়  দেব আবার  সাজা হেয় যােব, এটাই বুি মােনর ল ণ।    
  
ি ব াি ম  ও চ া ে লর ক াি হন ীেত আপৎধ েম  র িব ে ষ ণ 
 ভী  একটা পর একটা  স  িনেয় বেল যাে ন। অেনক  স  চলেত চলেত আপৎধেম র  স  আসেছ। এত ণ 
রাজধম  অ শাসন আেলাচনা করিছেলন।  সখান  থেক সের এেস আপৎধেম র আেলাচনা করেছন। আপৎধম  িহ ধেম র 
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একটা অ পম ধারণা। আপৎধম  হল, যখন আমরা  কান আপদ িবপেদ পেড়  গলাম, এই িবপেদ আমােদর কা র  াণ 
চেল  যেত পাের, আমােদর সব   চেল  যেত পাের তখন  সই িবপদ  থেক  বিরেয় আসার জ   য ধম  পালন করা হয় 
 সটােক বলা হয় আপৎধম । আপৎকালীন অব ায়  য আপৎধম  পালন করা হয় অ  সময়  াভািবক অব ায়  সই ধম  
পালন করা চেল না। যারঁা  ানী ণী হন  সইজ  তাঁরা আপৎধম টােক খুব ভােলা কের  জেন রােখন। এই  যমন িকছ ুণ 
আেগ ভী  বলেলন  তামার শ  যিদ খুব বলবান হয় তখন তুিম  বেতর মত  বঁেক যােব। সব সময়  য  তামােক  বঁেক 
থাকেত হেব তা নয়, এটা আপৎধম , সব সময় শ র সামেন  বঁেক থাকেল  তা  তামার িবপদ হেয় যােব। এই আপৎধম  
 য  ধ ুরাজােদর জ ই আেছ তা নয়, সবারই আপৎধম  আেছ।  
 
   মচাঁেদর একটা খুব   র গ  আেছ। একজন ভ েলােকর  ছেল িবেয় করেত যােব। উ র েদেশর  য 
জায়গার কািহনী বলা হে   সখােন িনয়ম হে  বরেক িনেজর বাস ান  থেক  ঘাড়ার িপেঠ  চেপ  বেরােত হেব। বািড় 
 থেক  বিরেয়   শেন যােব  সখান  থেক   ন ধরেব িক  বািড়  থেক বরেক  ঘাড়ায়  চেপ  বেরােত হেব। এটাই ঐ 
অ েলর খানদািন িনয়ম। এখন ঐিদন অেনক িবেয় থাকােত  ঘাড়ার খুব চািহদা হেয়  গেছ।  কাথাও ভ েলাক  ঘাড়া 
 যাগাড় করেত পারেছ না।  শেষ ভ েলাক তার একজন ব ুর কােছ  গেছ, যার কােছ একটা  ঘাড়া আেছ। ব ু বলেছ, 
তুিম আমার  ঘাড়া িনেয়  যেত পার িক  এই  ঘাড়ার একটা সম া আেছ। িমিলটািরর  ঘাড়া তাই  রাববার িদন কাজ 
করেত চায় না। আজেক আবার  রাববার। ভ েলাক বলেলন আিম এমন ডা া লাগাব  ঘাড়া  সাজা হেয় যােব, আপিন 
একবার িদেয় িদন না।  ঘাড়ােক িনেয় আসা হেয়েছ।  ঘাড়ার িপেঠ বরেক বসান হেয়েছ।  ঘাড়া  যই  দখল আমার িপেঠ 
 কউ বেসেছ  স  ঘাড়া আর নড়েব না।  ঘাড়ােক নড়াবার জ  যত িকছ ুকরার দরকার সব কেরেছ, ডা া লাগান  থেক 
   কের সব কেরেছ িক   ঘাড়া আর চলল না। একজন এেস  ঘাড়ার  লেজর  পছেন একটা পটকা ফািটেয়েছ,  ঘাড়া 
ভেয় িতিড়ং কের লািফেয় উেঠ কেয়ক পা িগেয়ই আবার  থেম  গল। তারপর একজেনর মাথায় বুি  এল,  াম  দেশ 
 গাবর  ফলার  য  িল হয়,  সই  িলেত  ঘাড়ার সামেন  েটা পা  রেখ দাও। সবাই িমেল  জাড় কের  ঘাড়ার সামেনর 
 েটা পা  িলর উপর  রেখ িদেয়েছ। এবার কেয়কজন িমেল  িলটােক টানেত    কেরেছ।  িলটা টানেতই  ঘাড়ার 
 পছেনর পাও  াভািবক ভােব চলেত    কেরেছ। সবাই আনে   হৈচ কের উেঠেছ  ঘাড়া চেলেছ  ঘাড়া চেলেছ বেল 
 চচঁােত    কেরেছ। ইিতমেধ  অেনক  লাকজনও জেড়া হেত    কেরেছ।  িল আর কত দরূ  টেন িনেয় যােব। যারা 
টানেছ তারাও  তা পির া  হেয়  গেছ।  যমিন একটু  থেমেছ  ঘাড়া আর নড়েব না। তত েণ যাই  হাক এরা িনেজেদর 
পাড়া  থেক  বিরেয় এেসেছ। তখন বাপ  ছেলেক বলেছ ‘ খাকা, এবার আমােদর   ন িমস হেয় যােব। এই  ঘাড়ােক 
এইখােনই  ছেড় দাও। চল  হেঁটই   শেন চেল যাই। আর  তামার  য বেরর সাজ এটােক আপাততঃ খুেল লুিকেয়  রেখ 
দাও। যিদ  কউ  দেখ বর  হেঁট যাে  এর  থেক  বশী কল  আর হেব না। আর  ঘাড়াটােক বলেছ আমার  ঘাড়া যিদ 
হেত আজেকই  তােক  িল কের উিড়েয় িদতাম। এই  য এখন বাপ  ছেলেক বলেছ চল এবার আমরা  হেঁট যাই, এটাই 
হে  আপৎধম ।  
 
 আমােদর পর রােত আপৎধেম  র উপর অেনক কািহনী আেছ। একবার  দেশ  িভ ে র জ  খুব আকাল 
পেড়িছল। তখন এক ঋিষ এই আকােল িক করেবন বুেঝ উঠেত পারেছন না। ঋিষ খবর  পেলন  সই  দেশর এক রাজা 
একটা িবরাট যে র আেয়াজন কেরেছন যােত সাধারণ মা ষ িকছ ুদান সাম ী ও খাওয়া-দাওয়া  পেয় যায়।  সই ঋিষ 
এখন অনাি   শীণ   কেলবের চেলেছন  সই যে । খুবই  ুধাত ।  কাথাও িকছ ুখাবার-দাবার  নই।  যেত  যেত  দেখন 
একজন মা ত গােছর ছায়ায় বেস  ছালা  ভজান খাে । ঋিষ িগেয়  সই মা েতর কােছ বলেছন ‘আমােক  তামার  থেক 
একট ু ছালা  খেত দাও’। মা ত বলেছ এটা আমার উি   ‘আমার মুেখর িজিনষ একজন ঋিষেক আিম িক কের িদেত 
পাির’। ঋিষ বলেছন ‘আমােক এখন  াণ বাচঁােত হেব’। মা ত ঋিষেক তার মুেখর উি    ছালা  খেত িদেয়েছ। তারপর 
মা ত  য ঘিট  থেক জল পান করিছল  সই জলও ঋিষেক পান করেত িদেয়েছ। ঋিষ তখন বলেছ ‘আিম  তা  তামার 
মুেখর এঁেঠা জল  খেত পািরনা’। মা ত বলেছ ‘এইেতা আপিন আমার এঁেঠা  ছালা  খেলন’। ঋিষ তখন বলেছন ‘ সেতা 
আিম  াণ র ার জ   খেয়িছ, জলেতা সব   পাওয়া যাে , তাই এেঁঠা জল  কন  খেত যাব’। এইটাই আপৎধম । 
মহাভারেতর এটাই িবেশষ , ধম েক িবিভ    ে  িবিভ  ভােব ব াখ া কেরেছ।  যমন  বদ,  বদ িনেজই ধেম র ব াপাের 
একটােতই দঢ়ৃ থােক না। শাে ই বলেছ সত যুেগ ধেম র চারিট পা,   তা যুেগ ধেম র িতনেট,  াপর যুেগ  েটা আর 
কিলযুেগ ধেম র একটা পা। আবার বলেছন মহাপু ষেদর অ সরণ করেত, িক  মহাপু ষরা এেকক জন এেকক রকম কথা 
বেল  গেছন। আবার  জ  নেদর  দখা যায় তারাও ভােলা কাজ কের।  সইজ  ধেম র ব াপার িকছু  বাঝা যায় না। ধম  িঠক 
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িঠক  শষ  বাঝা যায় িনেজর মন  থেক। িনেজর মনই বেল  দেব এটা অধম  এটা ধম ।  শষ কােল িনেজর মন ছাড়া আর 
িকছুই কােজ আেস না। এখােনই বলা হে  সাধারণ অব ায়  য ধম  চেল িবপেদর সময়  সই ধম  চেল না, আবার আপৎ 
অব ায়  য ধম  চেল সাধারণ অব ায়  সই ধম  চেল না। ভারত আজ  শ িতনশ বছর ধের আপৎধেম র মাঝখান িদেয় 
চেলেছ। জনসংখ া  বেড়  গেছ, খাওয়া  নই, বাস ান  নই। চুির চামাির,  জা ির সব এই আপৎধেম র মেধ  পড়েছ। 
ইংেরজরা  শ বছর ধের ভারতেক লুট কের িনেজেদর স ি  বািড়েয়েছ।  ইজারল াে   েশা বছর আেগ খাওয়া-পড়ার 
িজিনষ িছল না। তখন ভারতেক বলা হত ‘ গাে ন িস ’। ‘ গাে ন িস ’ মােন, সারা িবে   যখােনই  সানা উৎপাদন 
 হাক, দশ বছর পর বা প াশ বছর পর খুব  জার একশ বছর পের ঘুের ঘ ুের  সই  সানা ভারেত চেল আসত। ভারত 
 থেক  সানা আর বাইের  যত না। তার কারণ হল, ভারেত  সই সময় কত রকেমর মশলা হত, কাপেড়র স ূ কাজ হত, 
অ া  িজিনষও এত  চুর হত  য, সারা িবে  ভারেতর উৎপ  পেণ র বাজার িছল। ভারতেক বাইের  থেক  কান িকছুই 
আমদািন করেত হত না কারণ এেদর  েয়াজনই হত না। ভারেতর এই মাল েলা িক িদেয় িকনত?  সানা িদেয়  কনা 
হত।  য  যখােন  সানা  তরী করেছ সব  সানা ভারেত এেস জমা হত। মঘুল সা ােজ র  শষ িদেক যখন িবেদশীরা 
ভারেত এল, তারা ভারেতর ঐ য    দেখ অবাক হেয় িগেয়িছল।  মাঘল রাজারা িবেদশীেদর তােদর রাজমহেল ঢুকেতই 
িদত না। জাহা ীর  তা  দখাই কেরিন। 
 
 এখােন যুিধি র    করেছন ‘ হ িপতামহ ভী ! যিদ  কান িবপদ এেস যায় তখন  কান  া ণ বা  কান  লাক 
যিদ তার পিরবার ও স ানািদ না ত াগ করেত চায়, তখন  স িকভােব জীিবকা চালােব’। সম া ভারেত  থম  থেকই 
িছল। ভারেতর জীবন পুেরাটাই দািঁড়েয় আেছ  মৗ মী আবহাওয়ার উপর। িবখ াত ঐিতহািসক উইল ডুরা , িযিন 
ইউেরােপর উপর নিট িবশাল খে  ইিতহাস রচনা কেরেছন। তাঁর ইে  িছল ভারেতর উপর একটা পূণ  া  ইিতহাস 
িলখেবন, িক   সটা আর না হেয় উঠেলও  ছা  একটা খ  িলেখেছন।  সখােন িতিন  থেমই িলখেছন  ীে র  চ  
দাবদাহ যখন ভারতেক দ  কের তখন India dreams of monsoon and monsoon falls India dreams of 
Nirvan ভারেতর গরম এমন গরম  য বাইেরর  কউ এেস এখােন িটেক থাকেত পােরনা। সারা ভারতবাসী কেব বৃি  
আসেব এই আশায় তািকেয় থােক। বৃি র উপরই ভারেতর জীবন দািঁড়েয় আেছ।  -বছর যিদ ভারেত বৃি  না হয় মা ষ 
তখন মশা-মািছর মত মের। এখন তাও  চুর জলাধার, খাল ইত ািদ  তরী হেয়  গেছ, রা াঘাট অেনক উ ত হওয়ােত 
খাদ  সরবরাহটা িঠক সমেয় হেয় যাে , জলও  পৗঁেছ িদে । িক  একশ বছর আেগ ভারেত  -বছর বৃি  না হেলই 
 পাকার মত মা ষ মের সাফ হেয়  যত। তাই বলা হয় ভারেতর জীবন দাঁিড়েয় আেছ  ধ ুবৃি র উপর। বিৃ   বশী হেলও 
 লাক মরেব বৃি  কম হেলও মরেব। ভী েক যুিধি র এই   ই করেছন, এই রকম অব া যিদ হেয় যায়, তখন  া ণ 
তার পিরবােরর  লােকেদর খাওয়ােত পারেছ না তখন  স িক করেব?  
 
 ভী  যুিধি েরর  ে র উ র িদেত িগেয় একটা কািহনী িনেয় আসেছন।   তা াপরে য়াঃ সে ৗ তদা 
 দব িব িধ ম াৎ । অন াবৃ ি র ভ ূ েঘা র া  লাে ক  াদ শবািষ ক ী।।১৩/১৩৭/১৩।   তা ও  াপেরর সি  েণ একবার বােরা 
বছর ধের অনাবৃি  চেলিছল। যিদও এটা পুরােনর কািহনী িক  এখােন বােরা বছর বৃি  না হওয়াটা বািড়েয় বলা হে  না। 
ঔর েজেবর সময় একবার িতন  থেক চার বছর বৃি  হয়িন। বৃি   নই মােন, এত অ  বৃি  পড়েছ  য মািট  েষ িনে । 
জলটােক ধারণ কের রাখেত পারেছ না। এখােন ন ে র অব ার বণ  না করা হে । ই  বৃি  ব  কের িদেয়েছ আর 
বৃহ িত  িতেলাম হেয়  গেছ।  িতেলাম হেয়  গেছ মােন, বৃহ িতর তার  য পেথ চলার কথা  সই পেথ না চেল অ  
পেথ চলেছ, অ েলাম না হেয়  িতেলাম হেয়  গেছ। চ মা িবকতৃ হেয় দি ণমােগ  চেল  গেছ। গ তৈদবতস ং ান া 
বৃ বালিবনা কৃতা।  গাহজাি বম ি হষী হীনা প র রপর াহ তা। ।১৩/১৩৭/২২। এমন  িভ   হেয়েছ যার  েকােপ যত 
 দবালয়, মি র িছল সব ব  হেয়  গেছ। মি রািদ সব  নশরিশেপর উপর চেল িকনা। মা ষ িনেজই  খেত পাে  না, 
অপরেক িক  দেব। যত  ছাট  ছাট বা া আর যারা বৃ  সব মারা  গেছ। মা ষ এত  ুধাত  হেয়  গেছ  য  যখােনই একটু 
খাবার পাে   সটােক পাওয়ার জ  এক অপরেক আ মণ করেত    কেরেছ।  
 

িব ািমে র মত অত বড় ঋিষ, িতিনও  ুধাত  হেয় চািরিদেক খােদ র অে ষেণ ছুেট ছুেট  বড়াে ন,  কাথাও 
যিদ একটু খাবার মত িকছু পাওয়া যায়। িব ািম   সই সময় িনেজর  ী আর স ানেক  কাথাও একটা ব ব া কের  ছেড় 
িদেয় িনেজর  াণ র ােথ    বিরেয় এেসেছন। িব ািম  এখন  ুধাত , পথ চলেত চলেত শরীর অবস , পা আর চলেছ না। 
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ঐ অব ায় িতিন একটা চ ালেদর  ােম  পৗঁেছ  গেছন। চ ালরা সাধারণতঃ  ােমর বাইের থাকত। চ ালরা িছল শূে র 
িঠক নীেচ। অ  ৃ জাত বলেত এই চ ালেদরেকই বলা হত। চ ালেদর কাজ িছল মরা  পাড়ােনা,  ােমর গৃহপািলত মরা 
প  েলােক  ােমর বাইের  ফেল িদেয় আসা ইত ািদ। পেরর িদেক অেনেক চ াল আর শূ েদর এক কের  দখা হত, িক  
শূ রা কখনই অ  ৃ িছল না। অ  ৃ  ধ ুচ ালরাই িছল। তখনকার িদেন একটা িনয়ম িছল  কান  া ণ  মেয় যিদ 
 কান শূ   ছেলেক িবেয় কের তখন তােদর  য পু  হত তােক চ াল কের  ােমর বাইের বার কের িদত।  
  
 িব ািম  এই রকম এক চ ােলর  ােম  পৗঁেছ  গেছন। চািরিদেক িতিন  দখেছন ভাঙা মািটর ভাড় আর   র ও 
শূেয়ােরর শরীরেক  ছঁদা করেত পাের  সই রকম সব অ । শেূয়ােরর চামড়া খুব  মাটা হয় সহেজ  ছঁদা করা যায় না, তাই 
িবেশষ অ  সব ছিড়েয় পেড় আেছ আর গাধা শূেয়ােরর হাড়েগার পেড় আেছ। মরার উপর  য চাদর  দওয়া হয়,  সই 
চাদর  েলা চািরিদেক রাখা আেছ। সােপর  খালস েলােক ঝুিলেয় রাখা আেছ। আজ  থেক প াশ বছর আেগও চ াল 
পাড়ার এই রকম িচ ই পাওয়া  যত, গা ীজীর  সৗজে  এ েলা অেনকটা  কেটেছ। সে   হেয় এেসেছ। িব ািম  একটা 
চ ােলর ঘেরর মেধ  ঢুেক  দখেছন  সখােন একটা মরা   েরর  পছেনর ঠ াং পেড় আেছ। মাংসটাও  ায় পেচ  গেছ। 
িব ািম  িঠক করেলন এই মরা   েরর ঠ াংটােকই চুির কের আমােক এখন  খেত হেব, কারণ তােঁক  াণ বাঁচেত হেব। 
িব ািম  বলেছন, যিদ িবপদকালীন অব া হয় তখন একজন  া ণও একজন িন জািতর বািড়  থেক চুির কের িনেত 
পাের। এই চুির না করেল  স মের যােব, িব ািম  এটােক আপৎধম  বলেছন। যখন িবপদ এেস যায় তখন সমােজর 
হীনতেমা  লােকর বািড়  থেকও চুির কের  নওয়া উিচত।  সখােনও যিদ চুির করেত না পাের তাহেল তার সমান অব াপ  
 লােকর বািড়  থেক চুির করা উিচত।  সখােনও যিদ চুির কের িকছ ুনা পায় তাহেল ধম া া িযিন তারঁ বািড়  থেক চুির 
করা উিচত। কম ুিন রা বেল ব েকর নলই  মতার উৎস, অপহরণ যিদ করেত হয় বড়েলােকর কাছ  থেক করেব। 
এখােন িক  িঠক উে া িদক  থেক যাে । আর তাও ধম ীয় ও সং িৃতক দিৃ ভ ী িদেয় বলা হে , সামািজক বা আিথ  ক 
দিৃ ভ ীেত বলা হে  না। আমােদর সং িৃতেত বলেব আিম যিদ আমার  থেক িযিন বড়, আিম যােক    বেল   া 
করিছ, তার বািড়  থেক যিদ িকছু চুির কির  সটা মহৎ পাপ। তাই বলেছন  থেম কার  থেক চুির করেব? ধম  ও 
সাং িৃতক িদক  থেক  তামার  থেক হীনজািত বেল তুিম যােক মেন করছ, তার বািড়  থেক আেগ চুির করেব। তােত 
 তামার পাপটা কম লাগেব।  হীনজািত যিদ না পাওয় তাহেল  তামার সমােন সমােন যােক মেন হে  তার  থেক  নেব। 
 সটাও যিদ না হয় তখন অগত া  তামার  থেক  য     তার বািড়েত িগেয় চুির করেব।  
 
 এই  ভেব িব ািম  চুিপ চুিপ  ঁেড় ঘেরর  ভতের ঢুকেত যােবন তখন  দখেছন ঘেরর বারা ায় চ াল  েয় 
আেছ। তার  চােখ িপচুিট,  সও  া  অবস  হেয় পেড় আেছ, তারও  তা খাওয়ার-দাওয়ার িকছু  নই।  েয় আেছ িক  
ঘুেমায়িন।  েয়  েয় চ াল  দখেত পাে  তার ঘের একজন চুির করেত ঢ ুকেছ। চ াল তখন খুব  ূর ভাষায় বলেছ 
‘এ াই তুই  ক  র? এই চ ােলর বািড়েত চুির করেত এেসিছস, আবার আমার   েরর ঠ াংটােক চুির করিছস। আিম 
 জেগ আিছ, ঘুেমাি  না, তুই এবার মরিল’। চ ােলর কথা  েন িব ািম   তা ভেয় কাঁপেত    কেরেছন। িতিন এেকই 
একজন উ  ঋিষ, চ ােলর বািড়েত মরা   েরর মাংস চুির করেত ঢুেকেছন, তাও রা া করা মাংস নয়, কাচঁা। িব ািম  
তখন চ ালেক িনেজর পিরচয় িদে ন। ‘আিম িব ািম , আিম  চ   ুধাত ,  দেখা বাপু তুিম যিদ িঠক মেন কর তাহেল 
আমার বধ কর না’। অেনক সময় বলা হয় রাজার ব াটা মের  গেলও রা ায় পড়া  িট তুলেব না, এটাও  যমন আেছ 
আবার এখােন িব ািম  িযিন  থম িদেক িছেলন রাজা পের হেয়েছন ঋিষ,  সই িব ািম  আপৎধেম  পেড় চ ােলর 
বািড়েত ঢ ুেক মরা   েরর মাংস চুির করেছন। িব ািমে র নামেতা তখনকার িদেন সবাই  েনেছ। চ াল িব ািম  নাম 
 েনই আৎঁেক উেঠেছ, হাতেজাড় কের বলেছ ‘ দাহাই আপনার! আপিন আমার বািড়েত এেস মরা   েরর মাংস চুির কের 
আমােক নরেক পাঠােবন না’। চ াল িব ািমে র নাম জােন  দেখ িব ািমে র মেন একট ু  জার এেসেছ। িব ািম  
চ ালেক বলেছন ‘ দেখা! আিম  ুধাত , িকছ ুনা  খেল আমার  াণট ু  বিরেয় যােব, আিম মরা   েরর এই ঠ াংটা িনেয় 
যাি ।  ুিধতঃ কল ুষং যাে তা না ি   ীর শনািথ  নঃ।  ু  ম াং দূষয়ত   হ ির াি ম  জাঘনী  ।।১৩/১৩৭/৫১। 
িখেদর  ালায় অি র হেয় আিম এই পাপকেম  িল  হেয়িছ।  ুধাত  মা ষ  কান িকছ ুকরেত ল া  বাধ কেরনা।  তরাং 
আিম এই   েরর জ ার মাংস হরণ করব’।  
 

সং েৃত দশ মার চিরেত খুব নামকরা একটা গ  আেছ। দশজন  মােরর একজনেক  কউ বেলেছ এই শহেরর 
বাইের একজন খুব বড় ঋিষ আেছন, তারঁ নাম মরীিচ মুিন, িতিন সব িকছু বেল িদেত পােরন। মরীিচ মুিনর নাম  েন 
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 সই  মার শহেরর বাইের খঁুজেত খঁুজেত এেস বুেড়া বাবার কােছ এেস িজে স করেছ ‘আ া, মরীিচ মুিন  কাথায় 
আেছন? আিম তারঁ কােছ িকছ ুজানেত চাই’। বুেড়া বাবা বলেলন ‘আেগ একজন মরীিচ মুিন এখােন থাকেতন এখন আর 
উিন আর ঋিষ িটিশ িকছু নন, িতিন  শষ হেয়  গেছন’। রাজ মার অবাক হেয়  গেছ ‘িক বলেত চাইেছন?  শষ হেয় 
 গেছ মােন’? গ  ট  বলার পর  বাঝা  গল উিনই মরীিচ মুিন। উিন িনেজই বলেছন ‘মরীিচ মুিন আেগ তপ া 
করেতন, খুব ভােলা  লাক িছেলন, পাকা দািড় িছল। হঠাৎ একিদন এক নত কী তারঁ আ েম হািজর হেয়েছ। নত কী 
 দখেতও খুব   রী।  মেয়েট এেস বলেছ আিম আপনার  সবা করব। মরীিচ মুিন রাজী নন। তারপর  স গােয়র  জােরই 
তারঁ  সবা করেত    করল।  সবা করেত করেত মােঝ মােঝ কেয়কটা    কের।    করেত করেত নত কী একিদন 
িজে স করেছ চারেট  য প ুষােথ  র কথা বলা হয় তার কাম িজিনষটা আমােক বুিঝেয় িদন। মরীিচ মুিন বলেছ ‘আিম  তা 
 সই  ছাটেবলা  থেক স  াসী আিম িক কের জানব কাম িক’। মরীিচ মুিনেক নত কী বলেছ তাহেল  তা আপনার সাধনা 
পূণ   হল না। মরীিচ মুিন বলেলন ‘তুিম  তা এইসব ব াপার জােনা তুিমই না হয় আমােক িশিখেয় দাও’। নত কী বলেছ 
আপনােক আিম িক কের  শখাব। িবেয় যত ণ না হয় তত ণ আিম  শখােত পািরনা। মরীিচ মুিন বেল িদেলন ‘আিম 
তাহেল  তামােক িবেয় করব’। এতিদেনর সাধনা সব  ছেড় িদেয় এখন বলেছন  মেয়টােক িনেয় িবেয় কের থাকেবন। 
নত কী বলেছ আপনােক িব াস  নই, আপিন ঋিষ মা ষ, আপনার কথার  কান িঠক  নই। আপিন রাজার কােছ চলুন, 
রাজার কােছ িগেয় বলেত হেব আপিন আমােক িবেয় করেত চাইেছন। এই হল  সই কথা,  ুধাত  মা েষর  কান িকছুেত 
ল া থােক না। বুেড়া ঋিষ এখন রাজার কােছ িগেয় হািজর হেয়েছ। সভা ডাকা হল। সভার মাঝখােন দািঁড়েয় নত কী 
বলেছ বলুন আপিন আমােক িবেয় করেত রাজী হেয়েছন, িতন বার বলুন। ঋিষও িতন বার কের বেলেছ  া,ঁ আিম িবেয় 
করেত রাজী। ঋিষর ঐ কথা  েন সভার সব  লােকরা মাথা নত কের বেস আেছ। নত কী এবার বলেছ আমার ঐ 
বা বীেক  ডেক পাঠান। বা বীেক  কন আবার ডাকা হেব? না, ওর সােথ আমার বাজী হেয়িছল। আমার বা বী আমােক 
বেলিছল, তুিম এমন অহ ারী হেয়েছ  যন মেন হে  তুিম মরীিচ ঋিষেক িবেয় কের  নেব। তখন আমার বা বীেক 
বেলিছলাম, আিম যিদ নারী হই, আর আমার যিদ  মতা থােক তাহেল আিম মরীিচ ঋিষেকও নািমেয়  রেখ  দব। 
আমােদর মেধ  তখন বাজী হেয়িছল  য িজতেব তার দাসী হেয় থাকেত হেব। বা বীেকও  ডেক আনা হল, সব  েন 
 ীকার কের িনেয়েছ িঠক আেছ আিম  তামার দাসী হব। মরীিচ ঋিষ িজে স করেছন ‘আমােদর িবেয় তাহেল কেব 
হেব’? নত কী বলেছ ‘িবেয়! দরূ হ বুেড়া,  তােক িক িবেয় করেব। আমার এই বাজী িজতেত হেব তাই এই নাটক 
কেরিছ। বুেড়া হেয় আবার িবেয় করেত এেসেছ’! এখন মরীিচ মুিন চািরিদেক অপমািনত হেয়, কলি ত হেয় গােল হাত 
িদেয় বেস আেছন। দশ মার চিরত খুব িবখ াত বই, এই ধরেণর নানা রকেমর কািহনী আেছ। মরীিচ মুিনর  ুধােক 
জািগেয় নত কী তােক নািচেয় িদেয় সের  গল।  য  ুধাত  হেয় যায় চ ুল া তার এেকবােরই চেল যায়।  ুধাত   য  কান 
ব াপাের হেত পাের। এই কথাই চ ালেক িব ািম  বলেছন। তুিম ওরকম িকছ ু  ভেবা না আমার  চােখর ল া চেল 
 গেছ। আমােক এখন  াণ বা ঁচােত হেব তাই আিম  ক চ াল আর িকেসর মাংস ওসব িকছ ু দখিছ না। িখেদর  ালায় 
আমার  চতনা লু  হেয় যাে । মরীিচ ঋিষরও  চতনা লু  হেয় িগেয়িছল, তার মাথায় ঐ নত কী ঘুরেছ, তার  চােখ ঐ 
নত কীর  প তােক  ুধাত  কের িদেয়েছ। িব ািমে র মাথায় এখন  ধ ুখাওয়া ঘুরেছ। 
 
 িব ািম  বলেছন ‘আিম জািন আিম অধম  করিছ, িক  অি   যমন সব ভুক হেয়  গেছ। িঠক  তমিন আিম  া ণ 
হেয়ও সব ভি  হব।  তামার  কান িচ া  নই তুিম আমােক ঐ   েরর ঠ াংটাই দাও’। আেগকার িদেন অি   ধ ুযে র 
আ িতর িঘ  খেতন, পের এক অিভশােপর ফেল িতিন সব  খেত    কেরন। চ াল তখন িব ািম েক বলেছ ‘িছঃ! িছঃ! 
আপিন এমন উ  েলর  া ণ হেয় এরকম   ম  করেবন না। আপিন একজন তপ ী, এইভােব তপ াচ ুত হেবন না। 
এত বড় ঋিষ হেয় আপিন মরা   েরর মাংস খােবন! িছঃ িছঃ িছঃ’! আসেল চ ালও হয়েতা জানেতা, যিদ  কান  যাগী 
 যাগ   হয়, তখন যার জ   যাগ   হয় তারও পাপ লােগ।  যাগীর  তা পতন হেয়  গলই, চ াল এই মরা   েরর 
মাংস তােক খাওয়াে  তাই তারও পাপ লাগেব। চ ালও এটা জানত তাই বলেছ আপনার এত িদেনর তপ ােক এইভােব 
নাশ হেয়  যেত  দেবন না। চ ােলর কথা  েন িব ািম  বলেছন ‘আিম খাওয়া-দাওয়া পাি  না বেল চািরিদেক  দৗড়াি , 
আমােক এখন  াণ র া করেত হেব। চ াল! তুিম  জেন রাখ আমার  য শি   সটা হল  বদ পী অি । আমার জঠের  য 
অি   লেছ তার শাি র জ  আিম  য  কান িজিনষ করব’। এরপর িব ািম   য কথা বলেছন এটাই আপৎধেম র মূল 
কথা, আর এই ভাবটা মহাভারেত ঘুের ঘুের আসেব। িব ািম  বলেছন জীব   ধম  ং চির ািম  ে ণাৎ াম  ভািন তু। 
তে পািভি ব দ য়া  চব  জ াতীংষীব ম হ মঃ।।১৩/১৩৭/৬৬। ‘যত অ কারই থা ক, সেূয াদয় যখন হয় তখন সব 
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অ কােরর নাশ হেয় যায়, িঠক  তমিন আিম আমার তপ া আর িবদ া (এখােন িবদ া মােন ধ ান)  ারা আমার যত অ ভ 
কম  হেয়েছ, সব নাশ কের  দব’। আপৎধম  কখন পালন করেত পারেব? যখন কা র  াণ স ট হেব।  াণ স েটর 
বাইের আপৎধম  পালন করা যায় না।  াণ স েট যিদ  কউ পেড় যায় তখন  য  কান পাপকেম র  ারা িনেজর জীবনেক 
র া করা  যেত পাের। আপৎধম  পালেনর  ারা িনজেক বাঁিচেয়  নওয়া হল। এবার তােক িক করেত হেব?  জার তপ া 
   কের িদেত হেব। তপ ার  জাের ঐ  য পাপটা  লেগিছল,  সই পাপটােক কািটেয় িদেত হেব। ঐ পাপটা িক   কান 
িদন যােব না। িব ািম   য চ ােলর বািড়েত   েরর মাংস চুির করেত িগেয়িছল এই কািহনী িচরিদন থাকেব িক  পের 
তারঁ তপ ার এত  জার হেব  য ঐ পাপটােক  ঢেক  দেব।  সইজ   ামীজী ঠা েরর ভজনায় বলেছন কৃত ং কেরািত 
কলুষং  হকা কারী।  ীরামক ৃ  হেলন  সই ভগবান,  য পাপকম  করা হেয়েছ, যারঁ কৃপােত  সই পাপকম টাও কৃত  হেয় 
যায়। চােঁদর  য কল ,  সই কল  চােঁদর  সৗ য েক আরও মিহমাি ত কের িদেয়েছ। ঈ েরর যখন কপৃা হয় তখন ঐ 
পাপকম ই তার  সৗ য েক বৃি  কের  দয়।  যমন যার মুেখর রঙ কােলা তার িদেক  কউ তাকায় না, আবার ফস  া মুেখ 
যিদ একটা কােলা িতল থােক তখন ঐটাই তার  সৗ য েক আরও  ী কের  দয়। ঠা েরর যিদ কপৃা হয় তাহেল 
পাপকম টাও কতৃ  হেয় যায়। তাই বেল ঠা র িক পাগল? সবাই পাপ কাজ কের ঠা রেক িগেয় বলেব ঠা র এই পাপ 
কেরিছ তুিম আমার পাপটােক পূেণ   পা িরত কের দাও। আর ঠা র িক সে  সে  তার পাপটােক পূেণ   পা িরত কের 
 দেবন? কখনই  দেবন না। ঠা র কখন কৃপা করেবন? যিদ  তামার তপ া থােক,  তামার যিদ  ভ কম  থােক তেবই 
িতিন কৃপা করেবন। তেব িক, পাপকম  কের  ভ কম  করেলই  য তাঁর কৃপা হেয় সব িঠক হেয় যােব এই কথা কখনই 
 জার িদেয় বলা যায় না। কত  লাক কত  ভ কম  ই  তা কের যাে  িক  জীবেনর পেদ পেদর তােদর কত রকেমর 
ঝােমলা, কত রকেমর িবপদ  লেগই থােক। ঠা রও তাই বলেছন তারঁ মায়ার রােজ  িকেস  থেক িক হয় কখনই বলা যায় 
না। এখােন িক  িব ািম  বলেছন না  য, আমার ভােলা ম  িকছ ুহেয় যােব। বলেছন, চ ােলর বািড়  থেক মরা   েরর 
কাচঁা মাংস চুির কের খাওয়ার এই  য আমার কল  হেব, আমার তপ ার  জাের সব কল  ধুেয় মুেছ সাফ হেয় যােব। 
িব ািমে র চির   সইজ  খুব মজার চির । তারঁ জীবেন অেনক রকম  গালমােলর কািহনী আেছ। কখন বিশ  মুিনর 
উপর অ  চািলেয় িদে ন, কখন  মনকার সােথ জিড়েয় যাে ন কখন আবার চ ােলর বািড়  থেক মরা   েরর কা ঁচা 
মাংস চুির করেত যাে ন, িক  িব ািম  হে  িব ািম । তপ ীেদর রাজা। এইটাই িব ািমে র িবেশষ । িহ ধেম  পতন 
িজিনষটােক  কউ মােন না। পতন বেল এখােন িকছ ু  নই। এই পতনটাই পাে  যােব একটা  সৗ েয । মহাভারেতর 
এইটাই  বিশ  , পতনেক  কউ মােন না। পব  েতর শৃ  অিভযােন এটা  তামার আধ াি ক অিভযান। চড়াই উৎরাই  পিরেয় 
তুিম এিগেয় চল। কখন  তামােক নীেচ নামেত হে  কখন আবার তুিম উপেরর িদেকই উঠেত থাকেব। যখন  তামােক 
উৎরাইেয়র পেথ নীেচর িদেক নামছ তাই বেল  তামার অিভযান  থেম থাকেছ না, এই পতনটাই  তামােক িক  চরম 
লে  র িদেয় এিগেয় িনেয় যাে । 

 
 িব ািমে র কথা  শানার পর চ াল এখােন ‘আিম এতিদন যা  েন এেসিছ  া ণেদর এই এই করেত  নই’ এই 
বেল একটা িবরাট িল  িদেয় বেল যাে   া ণেদর িক িক করেত  নই। এর মেধ  একটা মজার কথা বলেছ চ াল 
‘এেকই আিম জািতেত চ াল, মােন ম   জািতর মেধ  সব  থেক িনকৃ  এবং অ  ৃ, সম  অ  ৃেদর মেধ    র 
হল সবার অ  ৃ,  সই   েরর আবার প াদ ভাগ আবার পুেরাপুির অ  ৃ, আর  সই প াদ ভােগর মাংস আপনার 
মত একজন  া ণ  খেত চাইেছ’! িব ািম  আবার বলেছন ‘এটা করা  যেত পাের,     পু ষরা এর আেগ আেগ 
ঝােমলার মেধ  পেড় যা যা কেরিছেলন  সই অ সাের এই কাজ করােত  কান আপি  হেত পােরনা’। চ াল িকছুেতই 
িব ািম েক মাংস  খেত  দেব না, বলেছ ‘যারা িঠক িঠক উ  বংশজাত, তারা িনেজেদর  াণ  ছেড় িদেত রাজী হেব িক  
ভ   ও অভে  র ব াপারেক কখনই  ছেড়  দেব না’। ভ   ও অভে  র িবচার িবিভ  ধেম র মেধ  কেঠার ভােব মানা 
হয়,  যমন মুসলমান মের যােব িক  কখন শূেয়ােরর মাংস খােব না। এই কেয়ক িদন আেগও িহ রা মের যােব িক  
 গামাংস খাওয়া দূের থাক  শ ই করেব না। এখন অব  িদনকাল পাে  যাে । চ াল বলেছ ‘এই ভ   ও অভে  র 
িবচার (উপবাস)  ারা সব  গ েলােকর পুিত  হয়’। চ াল বলেত চাইেছ, সাধুপু ষরা যখন ভ   ও অভ   িবচার রােখন, 
আমার এটা  খেত  নই বা আিম এটা  খেত পাির, শাে  যখন বেল  দওয়া হেয়েছ তুিম এটা খােব না,  স যিদ মহা 
স েটও পেড় যায় তখনও  সটা খায় না। আর উপবাস, িবেশষ িবেশষ িদেন  যটা ভ    সটাও  স  সিদন খােব না, 
বাতাস  খেয় থাকেব।  
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অভ   িক?  য  কান খাদ । এই খাওয়ার উপরই  কউ যিদ একা  হেয় সাধনা কের, এই খাদ েযােগর  ারাই 
তার এত শি  এেস যােব  য, তার মেন যা ইে  হেব  সটাই  স  পেয় যােব।  জনরা এই খাওয়া-দাওয়ার উপর খুব 
 জার  দয়। িনরিমষ ছাড়া  কান িকছুই খােব না, সে  র পর িকছু খােব না,  জন মুিনরা  তা মুেখ কাপড়  বঁেধ রােখ। 
বলা হয় এেতই তারা যত রকেমর িসি   পেয় যায়। িক কের  পেয় যায়?  ধ ুএই খাওয়ার উপর সংযম কের।  কাথা 
 থেক সংযম করার   রণা পাে ? শা   থেক পাে । তাহেল গ  খাওয়ার অ েমাদন হয় িকনা? শূেয়ার খাওয়ার 
অ েমাদন হয় িকনা? িনভ র করেছ আিম  কানটােক  কান সমেয়  হণ কের  রেখিছলাম। িহ ী  বে  িবেশষ কের 
উ র েদেশ একটা  থা আেছ। হয়েতা  কউ এেস বলেছ আিম ঠা রেক কলা চিড়েয় এলাম। আমরা  েন ভাবব  য হয়ত 
 স ঠা রেক  েটা কলা িনেবদন কের এেসেছ। আসেল তা নয়, কলা এর খুব ি য়, এখন ঠা রেক কলা চিড়েয় এলাম 
মােন আিম কলা আর  কান িদন খাব না। যারা িঠক িঠক ভ  তারা তােদর  য ফলটা ি য়  সটা ঠা রেক িনেবদন কের 
িঠক কের  নয় আিম আর  সই ফল খােবা না। যারা িঠক িঠক ভ  নয় তােদর যিদ িবেশষ  কান ফল  থেক শারীিরক 
 কান সম া হয়,  স ঐ ফলটাই ঠা রেক চিড়েয় িদেয় বেল আিম আর এই ফল  ছাবঁ না। উ র েদেশ এটা খুব  চিলত 
 থা। একজন মা হয়েতা তার স ােনর ম ল চাইেছ, মা তখন ঠা রেক িগেয় বলেব ‘ঠা র আম আমার খুব ি য় তাই 
আমার স ােনর ম েলর জ  এই আম  তামােক অপ ণ কের িদলাম’। এরপর  থেক  সই মা আর আম খােব না। এই  য 
তপ া, আেমর মর েম আেমর ছড়াছিড়, এত আম  দখেছ িক  আম অত ি য় িক   স খাে  না, এেতই  স সব িসি  
 পেয় যায়। এই  য স   কের িনে , ত াগ বা  হণ,  হণ মােন আিম সকােল গ াজল আর তুলসী পাতা মুেখ না িদেয় 
িকছু খােবা না। এরপর আিম বাইের  কাথাও  গিছ  সখােন গ াজল আর তুলসী পাতা  পলাম না, আিম  সিদন িকছুই 
 খলাম না, বলেছ এেতই শি  এেস যােব। আমরা অেনক সময় এই ধরেণর উপাচার িনেয় হাসাহািস কির, িক  এ েলা 
আদেপই হাসাহািসর ব াপার নয়। আজেকই যিদ আিম মেন মেন স   কের িনই আজ  থেক আিম এই িজিনষটা করব 
না, কাল  থেকই  দখব  যাগিব   েপ  সটাই করার জ  কত রকেমর  েলাভন এেস যােব। সব  েলাভনেক উেপ া 
কেরও যিদ স ে  অটুট  থেক যাই, সে  সে  আমার মেধ   যাগশি  চেল আসেব। চ াল িব ািম েক এটাই বলেছন 
 য,   জনরা বেল  গেছন ভ   ও অভ   িবচার কেরই উ   া ণেদর সব  স   িসি  হেয় যায়।   
 
 িব ািম  এখােন খুব   র একটা   ােক বলেছন  াে ন ভ ে বৎ সংশয়   ত ভাে ব িনং সংশয়ঃ কম ণ াং  ব 
িবন াশ ঃ। অহ ং পুন  ত িনত ঃ শম া া মূলং র  ং ভ িয় াম ভ ণ  ।।১৩/১৩৭/৭৮। ভারেতর আধ াি ক ঐিত  
এত িবশাল  য সব িকছুেক সামেন িনেয় আসা হয় না। সব িকছু সবার সামেন িনেয় আসা যায় না, তারও একটা   িতর 
দরকার। এমন অেনক িকছু মহাভারেত আেছ যা আমােদর অেনক পুরেনা  চিলত ধ ানধারণার উপর এতই আঘাত   প 
 য  সই আঘাতেক স  করার মানিসকতাই আমােদর এখনও  তরী হয়িন। িব ািম  এখােন বলেছন ‘ হ চ াল! অভু  
 থেক যিদ আিম  াণত াগ কের িদই তােত আমার লাভটা িক হেব। মৃতু র পর আিম  গ লাভ করব এটােতা সংশয় যু ’। 
মহাভারত িব ািমে র নােম বলেছ মৃতু র পর আিম আমার পূেণ র ফল পাব িক পাব না সংশয় যু । তার মােন, মৃতু র 
পর িকছু আেছ িকনা  সটাও সংশয় যু  হেয়  গল। তাই   েরর মাংস না  খেল আমার পণূ  হেব এটাই সংশয় যু । 
এখােন মূল কথা হল, যত ণ শাে র কথা সা াৎ উপলি  না হয় তত ণ শাে র কথা মুেখর কথাই  থেক যায়, ঐ কথার 
 কান দাম  নই। মা ষ  যটা িনেজ  ত   করেছ তারই দাম থােক। এই শরীর আমার  ত  , এই জগৎেক আিম  ত   
করিছ, এই শরীর ও জগতই আমার কােছ একমা  সত , এই  েটার বাইের বািক সব িকছুই সংশয় যু । িব ািমে র 
মুেখ ব াসেদব এই কথা বলাে ন – মরার পের আমার িক হে   সটা  ক জানেছ, তাই   েরর মাংস না  খেল মরার 
পের আমার  য িবরাট পূণ  হেব এটাই  তা িবরাট সংশয়, িক  আিম যিদ   েরর মাংস এখন না খাই আমার মৃতু টা 
িনি ত। আিম যিদ মেরই যাই তাহেল  তা আমার পূণ  কেম র নাশ হেয়  গল।  কন? কারণ এই  দহ িদেয়ই  তা সব ধম  
আচরণ হয়,  দহটাই যিদ আমার নাশ হেয় যায় তাহেল আিম ধম াচরণ করব িকভােব। িব ািমে র এই কথায় িক বলা 
হে ? আমােদর এই  দহটােক  কন র া করেত হেব? ধম াচরেণর জ । আমরা  কন  বঁেচ আিছ? ধম াচরেণর জ । 
িব ািম  তাই বলেছন ‘ দেখা, আিম যিদ   েরর মাংস  খেয় আমার এই  দহটােক যিদ  কান ভােব র া কের িনেত 
পাির তাহেল িনয়িমত জপ-ধ ান ও তপ া কের আিম আমার এই পাপটােক কািটেয় িদেত পারব।    
 
 চ াল আবার িব ািম েক উপেদশ িদেতই িব ািম  বলেছন িপবে  ে বা দক ং গাে বা ম ুে ক ষু  ব ৎ িপ। ন 
 তহিধক াে র া ধে ম  হ ি  মা ভূর া  শংসকঃ।।১৩/১৩৭/৮১। গ  জলাশেয় যখন জল  খেত যায় তখন জেলর  ভতর 
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মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

 থেক ব াঙ েলা খুব ডাক ছােড়, তাই বেল িক গ  জল খাওয়া  ছেড়  দয়? তুিম যতই ব ােঙর মত ডাক ছাড় আিম এই 
মাংস খাওয়া ছাড়িছ না। িব ািম  তাঁর ব েব র উপসংহাের বলেছন ‘আপদ িবপেদর  থেক পির াণ পাবার জ  যিদ 
সামা  পাপ করা হয়  সই পােপর জ  সারা জীবেনর সি ত পূণ  ন  হেয়  যেত পােরনা’। আমােদর সিত ই খুব  ভ াগ  
 য  া ণরা যারা িশ ার  সারেক ধের  রেখিছল তারা  জেন বুেঝই সাধারেণর মেধ  িশ ার  সার  চার হেত  দনিন। 
তার ফেল সাধারণ  লাক জানত পারল না আমােদর ধম   ে  িক আেছ। এখােন আমােদর অ তেমা  ধান শা  মহাভারত 
িক বলেছ? আপেদর সময় একটা সামা  পাপ করেল জীবেনর সব সি ত পূণ  ন  হেয় যায় না। িহ েদর উপর 
মুসলমানেদর যখন আ মণ হল, যখন সমাজচ ুত িহ রা বাধ  হেয় ধম া িরত হি ল তখন মহাভারেতর এই অত   
   পূণ   উপেদশটােক  েয়াগ করা হেল ধম া িরত হওয়ার  কান স বনাই িছল না। মুসলমানরা ভারেত আসার পর 
ভারতীয়েদর উপর অেনক রকম অত াচার করেত    করল। অেনক সময় এরা মজা কের  কান  া ণেদর যিদ িটিক 
 কেট িদত আর মুেখ গ র মাংস ছুইঁেয় িদত, আর তােতই সব িহ রা তােক সমাজচ ুত কের িদত। এখন এেদর  তা 
আর  কাথাও যাবার  নই। মুসলমানেদর মেধ  িছল  াতৃ  ভাব, তারা এই সব সমাজচু ত  লাক েলােক  লাভ  দিখেয় 
কায়দা কের মুসলমান কের তােদর কােছ  টেন িনত। যারা এখন মুসলমান হেয়  গল এরা তখন রােগর  চােট িহ েদর 
উপর যারা তােক সমাজচ ুত কের িদেয়িছল তােদর উপর  চ  আ মণ করেত    কের িদল। িক  এেদর কখনই 
সমাজচ ুত করাটা িঠক হয়িন, কারণ এখােনই বলেছন আপেদর সময় একটা সামা  পােপর জ  সারা জীবেনর সি ত 
পূণ  কখনই ন  হেত পােরনা। ভারেতর বাইের এই সব মােন না, িক  আমােদর সবাই এই   ে  ভুল কির, একটা 
 লাকেক গলা কাটেত এেস তার মুেখ গ র মাংস  েজ িদল িক িদল না তােতই তােক পাপী পাপী বেল ধম   থেক, 
সমাজ  থেক বার কের িদল, এই িজিনষ কখনই হেত পাের না।  ী ানরা যিদও এইসব ব াপাের খুব  খালােমলা িক  
িহ  মুসলমানরা িনেজেদর ব াপাের খুব কড়া, মুসলমান যিদ একটু সামা  িকছ ুভুল কের তাহেল তার গদ  ান চেল যােব 
আর িহ রা তােক ধম চ ুত কের  দেব। এটা আমােদর এক িবরাট সম া। 
 
 এরপর চ াল আর িকছুেতই িব ািম েক আটকােত পারল না। চ াল িব ািম েক মাংসটা িদেয় িদেলন। 
িব ািম ও খুব খুশী হেয় মাংসটােক িনেলন, আ ন  ািলেয় জেলর মেধ  মাংসটােক  স  করেলন। িব ািম  উ   া ণ, 
 দবতােদর িনেবদন না কের িতিন িকছু  হণ করেবন না।   েরর মাংসটােক  কান রকেম রা া কের ই ািদ  দবতােদর 
নােম য  কের িনেবদন করেত    করেলন। িব ািম   যমিন  দবয  আর িপতৃয  করেত    কেরেছন ত ুিণ ই  
 গ   থেক ঝাঁপ  মের  নেম এেস িব ািম েক বলেছন আপিন এই পাপকম  করেবন না, আমােদর   েরর মাংস  খেত 
 দেবন না, ব  ক ন এই য । ই  সে  সে   গ   থেক বৃি  নািমেয় িদেয়েছন। িব ািম  িছেলন অত    তজ ী 
 া ণ, আিম   েরর মাংস খাব আর  তামােকও খাওয়াব।  ামী রামকৃ ান  (শশী মহারাজ)  চ াই মঠ  িত ার পর 
 সখানকার দায়ীে  আেছন। মেঠর আিথ  ক অব া তখন খুবই খারাপ। রামকৃ  মেঠর তখনও িবেশষ  কান  সার হয়িন। 
শশী মহারাজ একিদন  দখেছন ঘের  কান িকছুই  নই। ঠা রেক  ভােগ িকছুই  দওয়ার  নই। িতিন তখন বািল িনেয় 
ঠা রেক বলেছন, আজেক ঘের িকছুই যখন  নই তখন  তামােকও এই বািলই খাওয়াব আর আিমও এই বািলই খাব। 
শশী মহারাজ যখন বািল থালােত বাড়েছন তখন হঠাৎ  কাথা  থেক একজন  শঠজী নানা রকেমর  চুর রা া করা খাবার 
িনেয় এেস হািজর হেয় মহারাজেক বলেছন ‘আমার  ী বেল িদেয়েছ যত ণ না  কান সাধুেক এই খাবার না খাওয়ান 
হে  তত ণ  স িকছুই খােব না’। তখন মহারাজ হাফঁ  ছেড় বাচঁেলন। ভগবােনর উপরও মােঝ মােঝ জুলুম করেত হয়। 
আিমও বািল খাব  তামােকও বািল  খেত হেব, সে  সে  ভােলা ভােলা খাবার দাবার চেল এল। এত ণ চ ােলর সে  
এত তক  হি ল িব ািমে র তখন িকছু হল না, আর  যমিন িব ািম  ই েদবেক বলেলন তুিমও খাও, সে  সে  ই  
বৃি  নািমেয় িদেয়েছ। িক   যেহতু চ ােলর বািড়  থেক মাংস িনেয়েছ তােত  তা িকছ ুপাপ হেয়েছ, তারপর িতিন অেনক 
িদন তপ া কের ঐ পাপটু   থেক মু  হেলন। 
 
 ভী  এই কািহনী বেল যুিধি রেক  শষ কথা বলেছন এবং ি ব ান দীন া া ব স নে া িজজীি বষুঃ। 
সে ব াপাৈয় পা য়ে া দ ীন ম া ানমু ের ৎ ।। এতা ং বু ি ং সম া ায় জীব তব ং সদ া ভে বৎ । জীব   
পূণ মবা ে ািত প ুে ষা ভ ম ুে ত। ।১৩/১৩৭/৯৯-১০০। িনেজর বুি  িদেয় একটা উপায় বার কর, ঐ উপায় বার কের 
তুিম ঐ িবপদ  থেক িনেজেক উ ার কর। তার মােন, আপৎধেম  িনেজর বুি  লাগােত হেব, ওখােন শা  কাজ করেব না। 
আমরা অিত সাধারণ  লাক, আমরা  তা আর িব ািম  বা বিশে র মত পু ষ নই। আমােদর সব সময় আপৎধম   লেগ 
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থােক। আপৎধেম  আমরা অেনক িচ া ভাবনা কির, িক হল, িক হেব, িক করব। িকছুই িচ া করেত হেব না, আেগ তুিম 
ওখান  থেক িনেজেক  কান রকেম  য কেরই  হাক বার কের িনেয় আস, তারপর  তামার কম   কউ  জেন থা ক আর না 
 জেনই থাক তপ া কের ঐ পাপটােক িমিটেয় দাও। এইটাই আপৎধেম র মূল কথা। 
 
অ িত িথ  সবা র আদ শ   এ বং ব াধ ও পা য়র ার ক ািহ ন ী 
 ভী  এরপর এই আপৎধেম র উপর আরও কেয়কিট কথা বলেছন, রাজার জ ই  বশী বলা হে ,  যমন 
 া ণেক দান করেব ইত ািদ। এখােনই আবার ভী  খুব নামকরা ব াধ ও পায়রার কািহনী,  যখােন অিতিথ  সবার উপর 
খুব  জার  দওয়া হেয়েছ,  সই কািহনী বলেছন।  ামীজীও এই কািহনী বেলেছন। এক ব াধ বৃি েত িভেজ এক গােছর 
তলায় আ য় িনেয়েছ।  সই গােছ পায়রার একটা পিরবার বাস করত। পু ষ পায়রাটা  দখেছ আমােদর এখােন একজন 
অিতিথ এেসেছন, িতিন বৃি েত িভেজ ঠা ায় ক  পাে ন। পায়রাটা তখন মুেখ কের িকছু খড় েটা িনেয় এেস আ েনর 
ব ব া কের খড় েটা েলা  ািলেয় িদেয়েছ যােত অিতিথ গরেম আরাম  বাধ কের। এরপর রাত হে , পায়রারা  দখেছ 
অিতিথ িখেদয় ক  পাে , িচ া করেছ িক খাওয়ান যায়। তখন পু ষ পায়রাটা বলল ‘আিম িনেজেক ঐ আ েন আ িত 
িদেয় িদি  আমার মাংস  খেয়ই অিতিথ তার  ুধা িনবৃ  ক ক’। এরপর িনেজেদর মেধ  ঝগড়া  লেগ  গেছ, এ বলেছ 
আিম আ িত  দব,  ী পায়রা বলেছ, না আিমই আ েন ঝা ঁপ  দব, তােদর  ছেল বলেছ না আিমই আ িত  দব।  শষ 
পয    পু ষ পায়রাটাই আ িত িদল। আ িত িদেতই  ী পায়রা বলেছ, আমার  ামীই যখন আর  নই, তাই আিম  বঁেচ 
 থেক িক করব। এই বেল  সও িনেজেক অি েত আ িত িদেয় িদল। বাবা-মােক আ িত িদেত  দেখ বা ারাও িনেজেদর 
আ িত িদেয় িদল। ঐ  দেখ  সই ব াধ আর িকছুই  খেত পারল না। তারপর  দবতারা এেস ঐ চারিট জীেবর জীবা ােক 
 েগ  িনেয় চেল  গল। অিতিথ সৎকাের িনেজেকও আ িত িদেয় িদে । এই গ  েলার মাধ েম ঠা  ারা  ছাটেবলােতই 
বা ােদর মেধ  আমােদর সনাতন পর রার মূল েবাধ েলা জািগেয় িদেতন।       
 
ভা রে তর আধ া ি ক ঐিতে  তপ া র     
 িহ ধেম  সব িকছুেতই তপ ােক     িদেয়  দখা হয়, বলাই হয় সব িকছুর মূেল তপ া,  যখােন তপ া 
আেছ িসি ও  সখােন থাকেব। িহ ধেম  তপ া ব ািতেরেক িকছুই হয় না,   াও যখন সিৃ  করেলন সব িকছু িতিন 
তপ া িদেয়ই সৃি  কেরেছন।  তে রীয় উপিনষেদর ঋিষ বলেছন স তে পা তপ ত স তে প া   া। উপিনষেদ  কান ঋিষর 
কােছ যখন  কউ  কান    িনেয় হািজর হত, তখন ঋিষ বলেতন খুব ভােলা কথা, আেগ এখােন এক বছর  থেক তপ া 
কর তারপর  তামার     নেবা,  ে র উ র যিদ আমার জানা থােক তাহেল উ র  পেয় যােব। তপ া হল আ  
কল াণােথ  র  কান একটা ভাবেক অবল ন কের ঐ ভাবা যায়ী জীবন-যাপন করা। এই  য আমরা এই গরেমর মেধ  
 পুরেবলায় কত দূর দরূা   থেক শা  আেলাচনা করেত আসিছ, এটাই তপ া।  য  কান জাগিতক সমৃি  তপ ার  ারাই 
হয়। ভােলা স ান যিদ থােক তাহেল বুঝেত হেব ঐ স ােনর মা  চুর তপ া কেরেছ। স ান পাওয়ার জ   য মা 
তপ া করেছ আর স ান হওয়ার পরও মা যিদ তপ া কের যায়  সই স ান ভােলা হেবই হেব। যতই ডানিদক বািঁদক 
ক ক ঐ স ান িক  কখনই িবপেথ চেল যােব না, মােয়র তপ া তােক  বেঁধ  নয়। স ান যিদ উ ৃ ল হয়,  গা ায় 
যায়,  দখা যায় মােয়র  কান তপ া  নই নয়েতা তপ ায়  কান  গালমাল আেছ। এই ধারণাটা আমােদর পর রােত খুব 
 াচীন, আর এর বাইের  কান ব িত ম হেতও  দখা যায় না।  থম কথা হল স ান পাওয়ার জ  মােক তপ া করেত 
হেব আর ি তীয় স ান হেয় যাওয়ার পর তপ া বা সাধনা মােক কের  যেত হেব। স ােনর  ই-িতন বয়স পয   মার 
িবরাট বড় সাধনা। মােক কত রকেমর ঝােমলা স  করেত হয়, মাঝ রােত বা ার িখেদ  পেয় যাে , ঘুম  ভেঙ যাে , 
কখন িবছানা  নাংরা কের িদে । যখন মােয়র জাগার সময় তখন বা া ঘুেমােব আর মােয়র যখন ঘুেমাবার সময় তখন 
বা া  জেগ  খলেব নয়েতা  চ ঁচােত থাকেব। িতন চার বছেরর বা ােতা একটা রীিতমত   রাচারী, সবাইেক নািচেয় 
 বড়ােব, সােথ সােথ  বয়াদিপ বাড়েত থাকেব, উ ট সব আ ার করেত    করেব। এত িকছুেক স  করা আর স  
করার পর  য মা মনেক িনয় েণ  রেখ শা  ভােব সব িকছুেক সামাল িদেয় যাে  এটাই মােয়র িবশাল তপ া হেয় 
যাে । সৃি  করার আেগ   া  থেম তপ া করেলন, বলা হয়   ার তপ ােতই এই জগেতর সৃি  হেয়েছ। ঋিষরাও 
তপ ার  ারা সত েক উপলি  কেরেছন। তপ া বলেত  বাঝায় একটা ভাব ও িচ াধারােক অবল ন কের সম  
জীবনটােক ঐ একটা ভােবর িদেক চািলত করা, ঐ ভােবর বাইের আর  কান িচ া ভাবনা তার থাকেব না। িবিভ  শাে  
তপ ার অেনক রকম সং া  দওয়া আেছ, িক  সব কিট সং ার ভাব একই। একটা িচ নেক িনেয়  তলাধারাবৎ িচ া 
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কের যাওয়া  যখােন মেনর  কান ধরেণর চা ল  আসেব না,  সটাই তপ া। সব েমত েপামূলং কবয়ঃ পিরচ েত। 
ন ত তপা মূঢ়ঃ ি য়াফলমবা ুেত।।১৩/১৫৬/১।  হ যুিধি র! পি তরা বেলন সম  ফেলর মূেল হল তপ া। মুখ রা 
কখনই তপ া কের না, তাই  স ি য়ার ফলও পায় না। তপ া না করেল  ভ কেম র ফল পায়না। আমরা সবাই মি ের 
িগেয় ঠা েরর কােছ কতই না  াথ  না কির, ঠা র তুিম আমার এই কের দাও,  সই কের দাও। ঠা র িক সব  াথ  না পূরণ 
কের  দন? জেয় ট এ  াস পরী ায় কত হাজার হাজার  ছেল পরী া িদে , সবাই ভগবােনর কােছ  াথ  না করেছ, িক  
মুি েময় কেয়কজন জেয় ট এ  াে   েযাগ পাে । যিদ  াথ  না কের নাই িকছু পাওয়া যায়, তেব  লােকরা ভগবােনর 
কােছ  াথ  না করেছ  কন?  
 
 এর কারণ, আমােদর মেধ  যত সি ত কম  আেছ তার মেধ   ভ কেম র ফলও আেছ আবার অ ভ কেম র ফল 
আেছ। এর আেগও আমরা আেলাচনা কেরিছলাম  য,  ই ভাই একই িদেন একই মেডেলর  েটা গািড় িকেনেছ। িকছু িদন 
পর  দখা যােব গািড়র যত মাইেলজ  দওয়ার কথা  ই ভাইেয়র   ে    রকেমর মাইেলজ হেয়  গেছ। একজেনর 
আঠােরা মাইেলর জায়গায় ঊিনশ িদে  আেরক ভাইেয়র হয়ত সেতেরা িদে । কা র একই মাইেলজ িকছুেতই হেব না। 
এই একটু কম- বশীর হওয়ার  পছেন নানা রকেমর কারণ থাকেত পাের। তার মেধ  একটা কারণ আমার আেগর আেগর 
 য কম  জেম আেছ তার  ভ-অ েভর  ভাব। আমােদর জানা স ব নয় কার কত  ভ কম   আর অ ভ কম  জেম আেছ। 
আমার হয়েতা অেনক  ভ কম  জেম আেছ িক  ঝােমলা আমার  পছন ছাড়েছ না। তখন বলা হয় একটা িজিনষ বািক 
 থেক যাে ,  সটা হল  দব কৃপা।  দব কৃপা বলেত  বাঝায়, ঈ েরর উে ে  যখন তপ া করা হয় তখন  ভ কেম র 
বাধঁন েলা, যার জ   ভকম   েলা  বিরেয় আসেত পারিছল না,  সই বাঁধন আলগা হেয় যায়। তপ াই  ভকেম র বাধার 
অপসারক। আবার যখন আিম অ ায় কাজ করেত    করব, অধম  ও অশা  িবিহত কম  করেত থাকব ততই আমার 
 ভতেরর অ ভ কম  েলা  বিরেয় আসেব। আমরা  ায়ই িকছ ুনা িকছ ুঅ ভ কাজ কির। অ ভ কাজ করার সময় মেন 
মেন িচ াও আেস এই কােজর জ   যন আমার  ন াম না হেয় যায়,  যন আমার বােজ  কান ফল না হয়।  সইজ  
আমরা ভগবােনর কােছ  াথ  ন কির। ভগবােনর কােছ  াথ  না করার ফেল অ ভ কম   য েলা  ভতের জেম আেছ  সখােন 
একটা বাধা দািঁড়েয় যায়। এই বাধা  তরী হওয়ার জ  যতটু  বােজ কম  করলাম  সটু র ফলটাই হয়েতা  পলাম িক  
 পছেন  যটা জেম আেছ  সটা     কের  বিরেয় আসেত পােরনা।  ভকেম ও িঠক তাই হয়, বাধঁনটা সের যাওয়ােত 
 পছেনর  ভকম   েলা এেস আমােক উপের তুেল িদল। সাধক যখন    ােনর িদেক এিগেয় যায়, আর যখন  ান হেয় 
যায় তখন তাঁর যত  ভ ও অ ভ কম  জেম আেছ সবটাই পুেড় ছাই হেয় যায়। আমােদর িহ ধেম র উে  ই হল  ভ ও 
অ ভ কেম র পাের চেল যাওয়া। িক   ী ান ধেম  বলেব তুিম  ভ কাজ কের যাও, অ ভ কাজ করেব না। িহ ধেম  
কখনই বলেব না  ভ কাজ কের যাও, এখােন বলেব  ভ অ েভর পাের চেল যাও। কারণ স ণূ    ভ বলেত িকছ ুহয় না, 
 ভর সে  অ ভও জিড়েয় থাকেব,  ভ কেম র যখন ফল  দেব তখন ঐ অ ভটার ফলও  দেব। 
 
 ভী  এখােন তাই বলেছন  জাপিত ির দং সব ং ত পৈসবাসৃজৎ  ভ ুঃ। তৈথব  ব দানৃষয় প সা 
 িতেপি দের । ।১৩/১৫৬/২। ‘ জাপিত তপ ার  ারাই সিৃ  কেরেছন আর ঋিষরা তপ ার  ারা  বেদর  ান  া  
কেরেছন। তপ া না করেল  বেদর  ান হয় না’। মুসলমানরা যারা  কারান পেড়ন আর  ী ানেদর যারা বাইেবল পেড়ন, 
এটা িনি ত কের বলা যায় যত ণ না তারা তপ া করেছন তত ণ তােদর  কারাণ বা বাইেবেলর  ান িকছুেতই হেব 
না।  কারান, বাইেবল আর  বেদর মেধ  তফাৎ  তা িকছ ু নই, আধ াি ক ত  েলাই বলা হেয়েছ। ঐ আধ াি ক সেত র 
 ান  াি র জ  তপ ার দরকার। আর তুিম  য  বদ সিৃ  করেব, ধ ােনর গভীের িগেয় একটা ম েক  য তুিম আিব ার 
করেব, কেঠার তপ া না থাকেল কখনই হেব না। ভী  বলেছন ‘সংসাের যা িকছ ু ল ভ পদাথ   আেছ, মা ষ তপ ার 
 ারা  সই  ল ভ ব  তপ ার  ারা সহেজই  পেয় যায়’।  য ছা  পরী ায় ভােলা ফল চাইেছ তােক ভােলা কের 
পড়ােশানা করেত হেব, এই পড়ােশানা করাটাই ছাে র তপঃ। ছা ানাং অধ য়নং তপঃ, ছা   য পড়ােশানা করেছ এটাই 
তপ া। ছা েক কখনই বলা হয় না  য, তুিম পড়ােশানা না কের ভগবােনর কােছ  াথ না কের যাও, এটা তােদর তপ া 
নয়। অধ য়ণ করাই ছাে র তপ া। বলেছন ঋিষরা  য নানা রকেমর িসি  পান, অিণমা, লিঘমািদ, এ েলা তপ ার 
 ারাই লাভ কেরন। যারা পাপকম  কের থােক,  যমন  রাপানািদ কের,  রাচার, চুিরচামাির কের, এই ধরেণর পাপীরাও 
যিদ তপ া কের তাহেল  স  সই পাপ  থেক মুি   পেয় যায়। আেগকার িদেন উ বংেশর  লাকরা  রা পান করত না, 
িবেশষ কের যারা  া ণ তারা এেকবােরই  রা পান করেতন না।  ি য়রা তাও মদ  খত িক   ব রা আবার এেকবােরই 
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 খত না। শূ েদর আবার সব িকছু করার ব াপাের বাধা  দওয়া হত না। সারা ভারেত আেগ  া েণর সংখ া িছল  মাট 
জনসংখ ার মা  িতন  থেক চার শতাংশ। এখন যারা শূে র মানিসকতার তারা হেয়  গেছ  দেশর রাজা।  া ণ,  ি য়, 
 ব  ও শূ  এ েলা  কান বণ   নয় এ েলা মা েষর মানিসকতা। পেরর িদেক এটােকই বণ   কের িদেয় জ গত কের 
 দওয়া হেয়েছ। শূ  মানিসকতা মােন, আিম মদ, মাংস  খেত চাই, আমার কােছ  রাচার সদাচার বেল িকছু  নই।  তামার 
মানিসকতা যিদ এই হয় তাহেল তুিমও ধেম র, তুিমও িহ  িক  তুিম এই এই  েযাগ  থেক বি ত হেব,  তামার যে  
 কান অিধকার থাকেব না,  তামার হল শূ  ধম  । িহ েদর জািত থা এটাই,  তামার মানিসকতা িক রকম, তুিম িক করেত 
চাও। তুিম তপ া করেত চাইছ, টাকা-পয়সা স য় না কের, খাওয়া-দাওয়া না কের তুিম িনেজও মরেব িনেজর 
স ানেদরও না খাইেয় মারেব আর িবদ াচচ  া িনেয় থাকেত চাইছ?  া,ঁ আিম তাই চাই। তেব তাই কের যাও,  তামােক 
 দেখ সবাই স ান করেব। সাত  থেক আট হাজার বছর ধের সমাজ  া ণেক এইভােব  রেখেছ? তুিম অপেরর জ , 
 দশবাসীেদর জ   য  কান ম ুেত   াণ িবসজ ন িদেত রাজী আছ?  া ঁআিম রাজী আিছ। িঠক আেছ তুিম  ি য়, 
 তামােক  ভু  করার অিধকার  দওয়া হল। তুিম িক টাকা-পয়সা রাখেত চাইছ িক  তার ঐ েয  ম ু হেয় িনেজ  ভাগ 
করেত চাইেব না, সমােজর অথ  নীিতর ি িতশীলতা বজায় রাখেত রাজী আছ?  া ঁআিম রাজী আিছ। তুিম তাহেল  বে র 
কাজ  দখােশানা কর। আর তুিম ভাই িক করেত চাইছ? আিম এত িকছ ুকরেত পারব না, আিম  ভাগ করেত চাইিছ। তেব 
তুিম তাই কর। তুিম শূ  হেয় সব িকছু  ভাগ করেত থাক। এইভােব মানিসকতার িভি েত  দেশর জািত থা দাঁিড়েয়িছল। 
তুিম বলছ আিম  া েণর  েযাগ  িবধা চাই আবার সব িকছ ু ভাগ করেতও চাই, িক   সটা বলেল  তা চলেব না। 
 
 ভী  বলেছন তপ ার অেনক  প হয়। তেব যারা িনবৃ মাগ ী, স  ােসর পেথ  য এেগাে  তার জ  উপবােসর 
 থেক বড় তপ া আর িকছু হয় না। উপবােসর িঠক িঠক অথ   হে  ভ   ও অভে  র িবচার, িকছু না  খেয় থাকা আর 
ইি য় েলােক িনয় ণ কের  কান  ভােগর িদেক না  যেত  দওয়া। এরপর সব  থেক বড় তপ া ১) অিহংসা, ২) সত  
বচন, ৩) দান ও ৪) ইি য় সংযম। এই েলাই িঠক িঠক তপ া। অেনেকর একটা ভুল ধারণা  য উেপাস করেল শরীেরর 
শি   য় হেয় যায়, আসেল তা নয়। এর উে াটাই হয়, উেপাস করেল মা েষর জীবনী শি  অেনক  বেড় যায়। খাওয়া-
দাওয়ােত মা েষর একিদেক শরীের  যমন পুি  হয় অ  িদেক তার আয়ুটা  ীণ হয়, এটা অেনেকই জােননা। মা ষ না 
 খেয় মের না  খেয়ই মের। আজ পয   কা র না  খেয়  পট খারাপ হয়িন যত  পট খারাপ খাওয়া  থেকই হয়। আিম যিদ 
একেবলা উেপাস থািক আর আগামী  বলায় যখন  খেয়  নব তখন ঐ ঘাটিতটা  স পূরণ কের  নয়, িক  একটু  বশী 
 খেয় িনেল িতন িদন শরীর খারাপ কের  েয় থাকেত হয়। র দান করেল  -িতন িদেনর মাথায় ঐ র টা আবার শরীের 
 তরী হেয় রে র পিরমাণ  াভািবক হেয় যায়, যিদ এমিনেত ঐ পিরমাণ র  আমার শরীের ঢুিকেয়  দওয়া হয় তাহেল 
িক হেব আমরা িচ াই করেত পারব না।  কৃিতই আেগ  থেক আমােদর সব িকছেুতই ত ােগর   িত কিরেয় িদে । 
উেপাস করেল শরীের অেনক সম া হয় এ েলা স ণূ   ভুল ধারণা।  য চারেট তপ ার কথা বলা হেয়েছ এই চারেটর 
 থেক উেপাস সবেচেয় বড় তপ া। মুসলমানরা  য একমাস  রাজা রােখ, এেতই তােদর  তজ এেস যাে । একমাস 
িদেনর  বলায় সেূয াদয়  থেক সযূ া  না  খেয় থাকেছ, থুত ুপয   গলা িদেয় নামেব না, এটা িক কম তপ া!  পেটর  য 
 ালা, ইে  করেছ খাই খাই িক   খলাম না, এেতই শি  এেস যায়।  
 
 মহাভারেতর এই   াকিট খুব মজার   াক ন   রতর ং দ ানা া িতম াতর ম া মঃ।   িব ে দ ভ ঃ পর ং নাি  
স  াসঃ পর ম ং তপঃ।।১৩/১৫৬/৯। দান  থেক বড়   র ধম   নই, মা ষ দান করেত চায় না, খুব ক ািজ  ত অথ   
িকনা, ছাড়েত চায় না।  সইজ  বলেছন দােনর  চেয় বড় কিঠন ধম  হয় না। মােয়র  সবা  থেক বড় আ য় িকছু  নই। 
িতন  বেদর িব ান  থেক বড় িব ান  নই। মােন, িতনেট  বদেক িযিন জােনন ও  বােঝন তার  থেক বড় পি ত আর  কউ 
হেত পােরনা।  শেষ বলেছন ন া ি  স  া সঃ পরম ং ত পঃ, স  াস  থেক বড় তপ া হয় না। 
 
সত ই পরম গিত 
 যুিধি র আবার    করেছন সত  িক, সেত র এত  শংসা করা হয় তাই সেত র ব াপাের কেয়কিট কথা বলুন। 
ভী  বলেছন স ত ং সৎ  সদা ধম  ঃ সত ং ধম  ঃ সন াতনঃ। সত ে ম ব নমে ত সত ং িহ প রম া গিতঃ।। 
১৩/১৫৭/৪। এ েলাই হল িঠক িঠক মহাভারেতর   াক, এটাই হল মহাভারেতর  শলী। সৎ পু ষ যারঁা তােঁদর ধম টা 
সত , মােন সত  পী ধম  তারঁ মেধ  সব দা িবদ মান, সত ই সনাতন ধম , সেত র স ুেখ সব সময় মাথা নত করেত হয়। 
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কারণ সত ই জীেবর পরম গিত। ভগবান সত   প তাই তারঁ আেরকিট নাম সত ।  সইজ   ামীজী এক জায়গায় 
বলেছন ‘Truth does not pay homage to society, society has to pay homage to truth or else it 
has to die’। সেত র কােছ সমাজ যিদ মাথা নত না কের ঐ সমাজ িক  মুেছ যােব। সত ং ধম   েপ া  য াগঃ সত ং 
   সন াতন  । সত ং য ঃ পর ঃ   া ঃ সব ং সে ত   িতি ত  । ।১৩/১৫৭/৫। এই   াক েলা আেগও অেনক 
জায়গায় এেসেছ। সত ই ধেম র সব তপ া,  যাগ, সত ই সনাতন   , সত ই পরম য  আর সব িকছ ুসেত র উপর 
আি ত। ঠা র যখন মার কােছ সব িকছ ুঅপ ণ কের িদে েলন, মা এই নাও  তামার পাপ, এই নাও  তামার পূণ , এই 
নাও  তামার ধম  এই নাও  তামার অধম , ইত ািদ বেল বেল  শেষ িক  বলেত পারেলন না মা এই নাও  তামার সত  এই 
নাও  তামার অসত । কারণ সত  যিদ চেল যায় তাহেল যা িকছ ুিদেয় সব  বাধ হে   সটাও িমথ া হেয় যায়। সত   থেক 
কখন  চতনােক িবচু ত করা যােব না। িতনেট িজিনষ কখনই নড়েব না, সত , িচৎ মােন  চত  আর আন । ঠা র  যমন 
মােক সব িকছু  দওয়ার পর সত েক িদেত পারেলন না িঠক  তমন ঠা র  কাথাও বলেছন না  য মা এই নাও  তামার 
িচিত আর এই নাও  তামার অিচিত। িঠক  তমন এই নাও  তামার আন  আর এই নাও  তামার িনরান , ঠা র কখনই 
এই কথা বলেবন না। সাধক গােন বলেছ ‘মােগা আন ময়ী িনরান  কর না’। এই সৎ, িচৎ আর আন  এই িতনেট 
ভগবােনর  থেক কখন হািরেয় যােব না, এটা িক  তাঁর  ণ নয়, এটাই তারঁ  ভাব।  য  কান ধেম  মা ষ যখন িকছ ু
পাওয়ার জ  তপ া করেছ, মা ষ যখন  কান িকছ ুপাওয়ার জ  ত াগ করেত    কের তখন এই সি দান েক 
পাওয়ার জ ই কের।  সই সি দান  আ া  েপই হন, িজহবা  প বলুন, ফাদার ইন  হেভেনর কথাই বলুক, যারঁই কথা 
বলুক, িতিনই আেছন, িতিন  চত   প, িতিন আন   প। এই িতনেটেক কখন পার কেরন না। ভী  এই কথাই 
এখােন বলেছন িতিন সত   প।  
 

ভী  বলেছন সেত র  তেরািট  প সত   স মতা  চব দমৈ ব ন সংশ য়ঃ। অমা ৎস য  ং  ম া  চ ব 
 ীি িত ানসূয়ত া। ত াে গা ধ ানম থা য   ং ধৃি ত  স তত ং দয়া। অ িহংসা  চব র া ে জ  স ত াকার া ে য় াদ শ।। 
১৩/১৫৭/৮-৯। ১) সত  কথা। এর আেগ বেলিছেলন সত ই ধম , সত ই তপঃ, সত ই  যাগ এ েলা সত  কথা িহসােব 
বলেছন না, সত  কথা আর সত   েটা আলাদা। এখােন সেত র  েপর কথা বলা হে , সেত র একটা  প সত  বচন। 
সত  কথা বলাটাও  সই সেত রই একিট  প। ২) সমতা – সবার  িত সমান ভাব রাখা। ৩) দম – ইি য় িন হ। 
ওখােন ভােলা গান হে , নাচ হে ,  দৗেড়  সখােন ছুেট যাে । িবিরয়ািন খাওয়ার জ  ছুটেছ। এই  দৗড়ানটােক 
আটকান হল দম। ৪) মাৎসেয  র অভাব – অপেরর ভােলা িকছুেত ঈষ  া না হওয়া। ৫)  মা। ৬)  ী – চ ুল া। ৭) 
িতিত া – সহনশীলতা। ৮) অনসয়ূা – অপেরর  কান িছ  িনেয় আেলাচনা না করা, মােন পরিন া পরচচ  া না করা। ৯) 
ত াগ। ১০) ধ ানপরায়ণ – পরমা ার ধ ান করা। ১১) আয   – ভ  আচরণ করা। এখােন আয ে র খুব   র সং া 
িদে ন, িনেজেক  কাে  না এেন অপেরর ভােলা করা। ১২) ধিৃত – একটা িজিনেষর  িত  লেগ থাকা। ধিৃত না থাকেল 
আধ াি ক জীবেন কখনই এেগান যায় না। ১৩) অিহংসা – মেনর মেধ  কা র  িত িহংসা ভাব না রাখা। সেত র ব াপাের 
আরও অেনক একই ধরেণর কথা বলার পর ভী  বলেছন ‘এই  য সত  ধেম র কথা  তামােক বলা হল এর  থেক বড় ধম  
আর িকছ ু নই। আর িমেথ  কথা  থেক বড় পাপ আর িকছু  নই। সত ই ধেম র আধারশীলা। দািঁড়পা ার একিদেক যিদ 
হাজারটা অ েমধ যে র ফল রাখা হয় আেরক িদেক যিদ সেত র ফল রাখা হয়, সেত র পা াটাই ভারী থাকেব’। 
 
কা ম,   া ধ ও  লা ে ভর উৎ স ও এ ে লা র  িতি য়া 
 যুিধি র িপতামহ ভী েক একটা    কেরেছন ‘ হ িপতামহ!  লােক বেল কাম,   াধ,  লাভ,  মাহ এ েলা খুবই 
খারাপ বৃি , িক  এ েলা উৎপি   কাথা  থেক হয়? এর উৎপি   ানটােক না জানেল এই খারাপ বৃি   িলেক িক কের 
জয় করা যােব’। আমরা  ায়ই মেন কির আধ ি ক জীবন যাপন করার সময় ইিতবাচক  ণ িল যােত বিৃ  পায়  সিদেক 
ভােলা কের নজর রাখেত হেব। িক  আমরা ভুেল যাই ইিতবাচক  ণ িল বৃি র সােথ সােথ তার  নিতবাচক  ণ েলাও 
এক সে ই বাড়েত থােক। যারাই খুব িন ার সে  জপ-ধ ান করেত    কের,  থম িদেক তার  ভতের যত আবজ না 
জেম আেছ সব একসে   বেরােত    কের। জিমেত বীজ  দওয়া হেয়  গেছ, সার আর জলও  দওয়া হল। এবার বীজ 
 থেক চারা  বেরােত    করেব এটা জানা কথা িক  তার সােথ সােথ যত আগাছা  েলাও  বেরােত আর  কের  দেব। 
িঠক  তমিন জপ-ধ ান কের যখন আধ াি ক পেথ এেগােত চাইিছ তখন কাম,   াধ, িহংসা,   ষ এ েলা বাড়েত থােক। 
 ব াসা মুিনর   াধ নামকরা। কারণ িতিন  থম  থেক সাবধান হনিন। িব ািম  যত তপ া করেছন ততই িতিন কত 
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রকেমর  গালমােল জিড়েয় পেড়েছন, কখন বিশ  মুিনেক বদলা িনেত অ  িনে প করেছন, কখন আবার অ রােক  দেখ 
 লু  হেয় যাে ন। আধ াি ক জীবেনর  াথিমক     হে  এই  নিতবাচক  ণ  েলােক দমন করা। যখনই  টর 
পাওয়া  গল আমার মেধ  এই    ণটা আেছ, তখনই খুব সেচতন হেয়  যেত হয় আর ঐ    ণটােক তুেল  ফেল িদেত হয় 
যােত আর মাথা চাড়া িদেয়  কান িব  সৃি  না করেত পাের। যিদ সজাগ না হই তাহেল এই    ণই এমন কা  কের 
বসেব  য আমার পুেরা সাধনাটা প  হেয় যােব। সাধনােক  য ন  কেরই  দেব তা নয়, তুেল  কাথায়  ফেল  দেব  টরও 
পাওয়া যােব না।   ণ আর    ণ এক সে ই বাড়েত থােক।  সইজ   থম  থেকই আমার  ভতেরর  গালমাল ও 
 দাষ েলােক আিব ার কের িচি ত কের সজাগ হেয়  যেত হেব।  
 
 ভী  বলেছন ‘যুিধি র!  তামােক আেগ আিম   ােধর উৎপি  বলিছ।  লাভা ৎ   াধঃ  ভব িত 
পর ে দৗৈষ দী য  ে ত।  ময়া িত ে ত র াজ    ম য়া িব িনবত ে ত।।১৩/১৫৮/৭।  লাভ  থেকই   াধ জ   নয়’। 
গীতােত এই একই িবষয় িনেয় মা   িট   ােক খুব    কের বেল  দওয়া হেয়েছ। তেব িক, এ েলা শা ীয় কথা, তাই 
বারবার  নেত হয়, বারবার আেলাচনা না করেল মাথায়  ায়ী ভােব বসেব না। ভী  বলেছন   ােধর জ   লাভ  থেক। 
এই   াধ বিৃ  কখন হয়? বলেছন, অপেরর  দাষ  দখেল   াধ বৃি  পায়।  মার  ারা   ােধর অি   শিমত হয়, আর 
 মার  ারাই   াধ িনব ৃ হয়। আমার মেধ  যিদ   াধ আেস,  থেম  মা করেল   াধটা  থেম যায়। এরপর যিদ  মাই 
করেত থািক তাহেল   াধ নাশ হেয় যায়। যার  ভতের  মার ভাব িব  মা   নই, যিদ তার কখন   াধ হয় তাহেল 
আর ঐ   াধেক  কান ভােবই  িতহত করা যােব না। আমােদর মেন হেব   াধ  যন অপরেক নাশ কের িদে । িক  
  াধ বাইেরর কাউেকই নাশ কের না, নাশ কের িনেজেকই।  দশলাই কািঠ যখন  েল ওেঠ তখন  কাথাও লািগেয় িদেল 
 সখােন আ ন লাগেছ িঠকই িক   য আ েনর জ  িদেয়েছ  সই আবার কািঠেকও পুিড়েয়  শষ কের  দয়। অপেরর  দাষ 
 দখেল   াধ আরও  বেড় ওেঠ। আমার হয়ত  কান একটা িকছ ুপাওয়ার  লাভ হেয়েছ,  সই িজিনষটা আিম  পলাম না, 
তখন আমার   াধ হেব। এবার  সই িজিনষটাই আমার পােশর  লাকটা  পেয়  গল। এখন ঐ  লাকটার যখন  দাষ 
 দখেত    করব তখন আমার   াধটা  বেড় যােব। আিম  পলাম না  স  পেয়  গল! এই বৃি টা তখন  ভতের কাজ 
করেত    কের িদেয়েছ। মা েষর একটা িবিচ   ভাব, যিদ পাড়ায় কা র নােম িকছু  গালমাল  েন থািক, অমুক 
 লাকটা ঘষু িনেত িগেয় ধরা পেড়েছ বা অমুক  মেয়র  গালমাল ধরা পেড়েছ, তখন রা ায় এেদর কাউেক  দখেল মুখ 
তুেল তােক  বশ িকছ ুণ  দখেত থাকব। আর যিদ পাড়ার  লাক  কান  শংসা  পেয় থােক তখন বলেব, আের জােনা ঐ 
 লাকটা চুির কের  বড়ায়। কা র  ছেল পরী ায় ফা   হেয়েছ, বলেব জানা আেছ িকভােব ফা   হেয়েছ! আিম যখন বুেঝ 
যাব আমার মেধ    াধ আেছ তখন  মা করেত িশখেত হয়। িনেজ এিগেয় িগেয় তার সে  কথা বলেত হয়, তার ভাল-
ম   খাঁজ খবর করেত হয়, তা নাহেল এই   াধ আমােক নাশ কের  দেব।  
 

এরপর কােমর ব াপাের বলেছন। স ে া ায় েত কামঃ  সব মাে ন া িবব  ে ত। যদ া  াে া িবর ম েত 
তদা স দ ঃ  ণ িত।।১৩/১৫৮/৮। কাম স    থেক জ   নয়, কােমর  সবা করেল কােমর বৃি  হয়, কােম িবর  
হেলই কাম তৎ ণাৎ িবন  হয়। গীতায় বলেছ ধ া য়েতা ি বষ য়ান পুংস, একটা িবষেয়র যখন িচ া করা হয় তখন কােমর 
জ  হয়। আমার  িতেবশী একটা গািড় িকেনেছ। গািড়টা আিম  রাজ  দেখ যাি । হঠাৎ একিদন মেন হল, আহা আমারও 
যিদ িঠক এই রকম একটা গািড় থাকত। আমার  ভতের স   এেস  গল।  সখান  থেক এেস  গল আমার একটা গািড় 
চাই। এবার এটা আে  আে  দানা বাঁধেত    কেরেছ,  সখান  থেক এটাই কামনােত  পা িরত হেয়  গল। কােমর 
পেরই  লাভ এেস যােব। কাম আর  লােভর পাথ  ক  হল, একটা িজিনষেক যখন পাওয়ার ই া হয় তখন  সটা হেয়  গল 
কাম, আর  লাভ হল অপেরর আেছ আমার  নই, আমােকও ঐ িজিনষটা  পেত হেব। এবার কাম িক ভােব বৃি  হয়? যিদ 
 ভাগ করা হয় তখন কাম বাড়েত থােক।  ভােগ যখন িবরি  এেস যায় তখন কােমর িনবৃি  হয়। গীতায় এই 
িজিনষটােকই ভগবান বলেছন সব িকছুেত  দাষদিৃ  িনেয় আসেত – জ -মৃতু -জর া-ব ািধ  ঃখেদ া ষ া দ শ ন  ।  কান 
িজিনেষর  িত যিদ একবার আকষ  ণ এেস যায় তখন তােক এেকবাের  কাথায় িছটেক  ফেল  দেব বুঝেতই  দেব না। 
যারা সংসাের  থেক সামািজক জীবন-যাপন করেছ তারা এই িজিনষ িলেক ধরেত পারেব না। িক  আধ াি ক জীবেনর 
মেধ  যারা চেলেছন তাঁরা একিদেক  যমন িনেজর মেনর গিতিবিধেক ভােলা পয  েব ণ করেত পােরন, অ  িদেক যারা 
নতুন আধ াি ক জীবেন  েবশ কের লড়াই করেত    কেরেছ তােদর মেনর গিতিবিধও বুঝেত পােরন আর যারা 
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সামািজক জীবেন রেয়েছ তােদর আরও ভােলা বুঝেত পােরন। ঠা র বলেছন – যারা দাবা  খলেছ তারা দাবার চাল তত 
বুঝেত পাের না, িক  ওপর ওপর যারা  দখেছ তারা ভাল দাবার চাল বুঝেত পাের। 
 
 এখােন ভীে র এই কথা েলা  য কত কিঠন বা ব, কাম,   াধ,  লােভর মেধ  যারা িদনরাত পেড় থােক তারা 
বুঝেতই পাের না। মাথায় একটা ই া জাগল,  কাথা  থেক  য ই া েলা এেস নািচেয়  দেব ধরেতই পারা যায় না। 
 যমিন এরপর  ভােগ  নেম পড়েব তখন আর ওখান  থেক  বেরানর  কান উপায় থােক না। এই  য এখােন বলেছন 
িবরমেত,  ভােগর  থেক িবরাম পাওয়া, এত কিঠন ব াপার ভাবেল অবাক হেয়  যেত হয়। িক  আমােদর জীবেনর 
উে  টা যিদ মাথায় একবার পির ার বেস যায় তাহেল িক  এই ই া েলা খুব  বশী নাচােত পারেব না। ই া  য 
জাগেব না তা নয়, জাগেব িক  জীবেনর উে ে র িদেক তাকােল  সই ই াটাই আে  কের িনেজ  থেকই সের যােব। 
যার কােছ জীবেনর উে  টা    হেয়  গেছ কেয়ক িদেনর মেধ ই  স মহাপু ষ হেয় যােব। আমরা িক একবারও ভািব 
আমােদর জীবেনর উে  টা িক?  ভেব থাকেলও উে  টােক সব সময় ধের রাখেত পািরনা। সামা  বাজাের আনাজ 
িকনেত িগেয়ও ি র থােক না আিম িক িকনেত এেসিছ,  সখােন জীবেনর উে ে র ব াপাের িক ি র কের ধের রাখেব! 
এখন যিদ  কউ লটািরেত এক লাখ টাকা  পেয় যায় তােক যিদ িজে স করা হয় তুিম এই এক লাখ টাকা  পেয় খুশী 
হেয়ছ?  া ঁখুশী হেয়িছ। টাকা  পেল সবাই খুশী হেব। এবার যিদ িজে স করা হয়, এই এক লাখ টাকা িদেয় তুিম িক 
করেব? আিম এই এই িজিনষ িকনব। এরপর যিদ িজে স করা হয় তুিম এই িজিনষ  েলা  কন চাইছ? এইভােব যিদ 
   কেরই যাওয়া হয়  শেষ এই কাম আর   ােধ িগেয় দাঁড়ােব।  কন ঐ িজিনষটা  স চাইেছ? না, আমার পােশর 
বািড়েত আেছ তাই এই িজিনষটাই আমার চাই। এটাই ঈষ  া। িক  একবার যিদ আমার জীবেনর ল   স ে  পির ার 
হেয় যায় তখন আর এই ঈষ  া,   ষ,  লাভ,   াধ এ েলা মাথা চাড়া িদেলও িকছু করেত পারেব না। আিম এখান  থেক 
  েন কের িদ ী যাি । আমার কােছ পির ার আিম িদ ী যাি । মােঝর  কান   শেন চা  খেত যিদ  নেম পিড় তখনও 
আিম পির ার  য আমােক িদ ী  যেত হেব, চা  খেয় আমােক এই   েনই উঠেত হেব।  কউ যিদ পির ার থােক আিম 
জীবেন এটাই চাই তখন  কৃিত বা মায়ার  কান  মতা হেব না  য তার সাফল েক  রাধ কের  দেব। আসেল তখন তার 
 ভতের  চত  স া কাজ করেত    কের  দয়।  চত  স া কাজ করেত    কের িদেল তােক আটেক  দওয়া  কিৃতর 
 মতার বাইের। সম  হল আমরা জািননা আমরা িক চাইিছ। পাচঁ িমিনট শা  মেন যিদ ভািব আিম িক চাই, তখন  দখব 
কািমনী-কা ন আর নাম-যশ ছাড়া িকছুই চাইিছ না। এ ছাড়া আমােদর আর িকছু চাওয়ার  নই। মুেখ আমরা যতই শা  
কথা বিল না  কন,  ভতের এই চাওয়াটাই আেছ। িনেজর যিদ না হয় তখন িনেজর স ােনর মাধ েম চািহদা  মটাবার জ  
উেঠ পেড় লাগেব। মানবজীবেনর উে   ঈ র দশ ন, আমােদর কােছ এ েলা িটয়া পািখর বুিল। আমােদর ভােলা কাজ 
করবার সাহস  নই আবার খারাপ কাজ করেতও দম  নই। এর আেগ আমরা দশ মার চিরেত  য মরীিচ মুিনর কথা 
বেলিছলাম, মরীিচ সাধনা কের যাে  িক  পির ার নয়  য ঐ নত কীেক  স চায় িক চায়না। পির ার িছল না বেল  স 
 ফঁেস  গল। িক   স যিদ পা া ও াদ হত তাহেল বলত –  া,ঁ  তামােক  দেখ আমার মনটা একটু  ব ল হেয়  গেছ। 
আ া িঠক আেছ এখন আিম দশ িদন  তামার সে  কাটাব তারপর আিম  য   েন যাি লাম  সই   ন আবার উেঠ যাব। 
তখন মরীিচর আর  কান ঝােমলা হত না, তােক  দেখ মায়া  পী নত কী পািলেয় যােব।  
 
 এখােন বলেছন কাম স    থেক জ   নেয়,  ভােগ বিৃ  পায় আর িবর  হেয়  গেল কাম  থেক  বিরেয় 
আসেব। িবর  এখােন বাংলা িবর  নয়, িবর  মােন  বরাগ । যিদ  ভাগ কের িবরি  এেস  যত তাহেল ভারেত একশ 
 িড়  কািট আর সারা িবে  ছশ  কািট মা ষ ম ু হেয়  যত। িক  ম ু হে  না  কন? কারণ মা নতুন নতুন  খলনা িনেয় 
হািজর হে ন। িবরি  কখন আেস? যিদ আমার জীবেনর উে   পির ার থােক। আমােদর পুরােনই সম ু ম েনর গ  
আেছ। সম ু ম েন  থম  বিরেয় এল হলাহল। এই হলাহল এখন  ক  হণ করেবন? কারণ এই হলাহল এত তী   য 
সিৃ েকই দ  কের  দেব। তখন িশবেক বলা হল। িশব জগেতর কল ােণর জ   হণ কের  খেয় িনেলন,  খেয়ই গলাটা 
িটেপ ধরেলন যােত হলাহল নীেচ না নামেত পাের। ঐ িবষ পান কের িশব  ব ঁশ হেয় পেড় রইেলন। ইিতমেধ  আরও 
অেনক িকছুই সম ু ম ন  থেক  বিরেয় এল, ঐরাবত, উৈ ঃ বা, ল ী  বেরােলন,  শেষ অমতৃ  বিরেয় এেসেছ। অমৃত 
 বিরেয় আসেতই অ র আর  দবতােদর মেধ  িববাদ  লেগ  গেছ। তখন ভগবান িব  ু মািহনী  প ধারণ কের সব অমৃত 
 দবতােদর পান কিরেয় িদেলন। অেনক িদন পর িশেবর হশঁ এেসেছ। িতিন খবর  পেলন ভগবান িব  ুনািক  মািহনী  প 
ধারণ কের এক নারী হেয়িছেলন। িব ুর  সই  মািহনী  প  দেখ সব অ র েলা  মািহত হেয় িগেয়িছল। এিদেক িশব 
পাব তীেক সে  িনেয় ভগবান িব ুর কােছ  ব ে ঠ  পৗঁেছ  গেছন। িশব বলেছন আপনার ঐ  মািহনী  পটা একবার 
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আমােক  দখান। িব  ুতখন বলেছন, ‘ধ ু ! আপনােক িক আিম  মািহনী  প  দখাব। আপিন হেলন  য়ং কােম র, আপিন 
কামেদবেক ভ  কের িদেয়িছেলন,  মািহনী  েপ িক আপনােক  মািহত করা যােব কখন’! িশব ছাড়েবন না ‘না না, 
আপিন  দখান।  েনিছ আপনার ঐ  মািহনী  প  দেখ স ণূ   জগৎ নািক ম ু হেয় িগেয়িছল, আিম একটু  দখেত চাই িক 
এমন  মািহনী  প যােত িব  চরাচর সব ম ু হেয় িগেয়িছল’। িব  ুতাও বেল যাে ন ‘আপিন হেলন কামজয়ী, এই 
কািমনী  প আপনােক িক  মািহত করেব’! পুেরা সভা বেস আেছ, এই ভােব কথা চলেত চলেত হঠাৎ িশব  দখেছন 
 সখােন একটা   র বাগান হেয়  গল, িমি  িমি  বাতাস বইেছ,  সই বাগােন একটা   রী  মেয় একটা বল িনেয়  খলা 
করেছ,  খলা করেত করেত তার কাপড় সের যাে । ঐ  মেয়িটেক  দেখ পাব তীর সামেনই িশেবর মাথা  গেছ এেকবাের 
ঘুের। িশব এবার আে  আে   মেয়িটর  পছেন  পছেন ঘুরেত    কেরেছন।  মেয়িট  কান কথা বলেছ না, আর অ ভি  
কের বল িনেয়  খলা কের যাে  আর িশবও তার  পছন  পছন চেলেছন। কখন  য িশেবর জটা খুেল  গল  টরই  পেলন 
না, কখন  য তারঁ ব া  চম   খুেল  গেছ  কান  শঁই  নই।  ধ ু মেয়িটেক এক দেৃ   দেখ যাে ন আর তার  পছেন  পছেন 
ছুেট চেলেছন।  মেয়িট  ধ ুকায়দা কের এই আড়ােল চেল যাে  এই সামেন এেস পড়েছ িক  িশব তােক ধরেতই 
পারেছন না। এই করেত করেত িশেবর হঠাৎ  চতনা িফের এল,  যমিন  শঁ এেস  গল দ ৃটাও উধাও হেয়  গল। িশব 
 দখেছন সভার মাঝখােন দাঁিড়েয় আেছন িক  তারঁ সব জামা কাপড় খুেল পেড়  গেছ, জটা ভূলুি ত। পােশই পাব তী 
দাঁিড়েয়। ল ার  চােট িশেবর  চাখ মুখ লাল হেয়  গেছ। িনেজর  ীর পােশ দািঁড়েয় িতিন অ   মেয়র  পছেন 
 দৗড়াে ন, এই দ ৃটা  তা সবাই  দখেত  পেলন। িব  ু তখন বলেছন ‘আপিন সা াৎ িশব, তাই  বিরেয় আসেত 
পারেলন, তা নাহেল  মেয়িটর হাত  থেক  বিরেয় আসার  মতা কা র হেব না’। মজার ব াপার হল িশব  য এই 
কািহনীর মেধ   ব ল হেয় পেড়েছন এটা    পূণ   নয়,    পূণ   হল িশব ঐ  মাহজাল  থেক  বিরেয় আসেত স ম 
হেয়েছন।  কন    পূণ  ?  তামার স   হেতই পাের, এটােক  কউ িকছ ুখারাপ বলেব না। জগৎ সংসারেক ভােলা কের 
 দখার আেগই সব িকছু  ছেড়  য স  ােসর পেথ চেল এেসেছ, একটা বয়েসর পর তার সামেন যখন এই জগতটা 
 েলাভন  দখােত থাকেব, হয়েতা তখন  ব লতা বশতঃ তােত  স  লু  হেয়  যেত পাের অথবা ঝাঁিপেয় পড়েতও পাের। 
এেত িকছ ু দােষর হেব না, িক   সখান  থেক  বিরেয় আসেত পারেছ িকনা এটাই সব  থেক    পূণ  । এটাই মহাভারত 
বলেছ, িবর  হেয় যিদ ওখান  থেক  বিরেয় না আস তা নাহেল তুিম  গা া  খেতই থাকেব। মহামায়ার কােছ আেছ 
নানান রকেমর  খলনা, কখন  কান  খলনা িদেয়  য  তামােক নাচােত থাকেব তুিম  টরও পােব না। তাই  যটােতই তুিম 
স   কের  ফেলছ  সটােত িবর  হেয় মােন  বরাগ  িনেয়  বিরেয় এস। িক  এটাই  ভ ােগ র  য,  ভাগটা একট ুিমিটেয় 
িদেয়  য  বিরেয় আসেব তাও হয় না। যখন বয়স হেয় যায় তখন ইি য় েলা িশিথল হেয় পেড়,  ভাগ করার  মতাও 
থােক না, িক   ভােগর বীজ েলা ইি েয়র স ূ  ের জেম থােক। ওখান  থেক না  বিরেয় আসেল িকছুই হেব না। আমরা 
মেন কির আমােদর সব িকছুর  থেক  ভােগর িনব ৃ হেয়  গেছ, িক  আসেল িকছুই হয়িন। একিদেক সমােজর ভেয় আর 
অ  িদেক ইি েয়র  শিথল তার জ  আমােদর  ভাগটা অতৃ ই  থেক যায়।      
 
 এরপর ভী  বলেছন পর াস ূয়া   াধেলাভাব র া  িতমুচ েত। দয় য়া সব ভূতানা ং ি নে ব দাি িনবত ে ত।। 
১৩/১৫৮/৯।   াধ আর  লাভ যিদ খুব  বশী  বেড় যায় তাহেল  সখান  থেক বৃি  পােব পরাসয়ূা। পরাসয়ূার অথ   হল 
অপরেক  মের  দওয়ার ইে । এই িজিনষটা  য  ধ ুবয় েদর মেধ  হেব তা নয়, এমনিক  াশ নাইন  টেনর অ  বয়সী 
ফা    সেক  হওয়া ছা েদর মেধ ও কাউেক  দখা যায় মি ের িগেয়  াথ  না করেত তার  িত  ী  যন মের যায়। তার 
মেধ    াধ আর  লােভর  েকাপটা  চ  ভােব  বেড়  গেছ। একটা  মেয় িবেয়র পর  থম বােপর বািড় এেসেছ।  সই 
রােতই একিট  ছেল  মেয়িটর ঘেরর জানলা িদেয়  িল চািলেয়  মেয়িটেক  মের  ফেলিছল।  ছেলিট নািক  মেয়িটেক 
ভােলাবাসত,  মেয়িট জানতই না  য  ছেলিট তােক ভােলাবােস। বােপর বািড় এেসেছ  শানার পর  ছেলিট রাি েবলা 
জানলা িদেয় বলেছ আিম  তামােক আমার কােছ িনেয়  যেত এেসিছ, বেলই  িল চািলেয় িদেয়েছ। একিদেক  মেয়িটেক 
পাওয়ার  লাভ,  ভতের   াধও আেছ,  লােভর পুিত  হে  না,   াধ এেস  লাভটােক  াস কের িনেয়েছ,  শেষ  িল  মের 
 মেয়িটেক উিড়েয় িদল।  সইজ  এ েলােক সংযম না করেল সাধারণ জীবন চালান খুব  িব ষহ হেয় যায়। এই 
পরাসয়ূােক িকভােব আটকান যােব? সবারই  িত দয়ার ভাব িনেয় আসেত হেব। সবারই  িত দয়ার ভাব না আনেল 
পরাসয়ূা ভাব িকছুেতই যােব না। পরাসয়ূার জ  হয় পরেদাষদশ েন, অপেরর  দাষ  দখেত থাকেল আর পরিন া পরচচ  া 
করেল পরাসয়ূার জ  হয়। সবারই  িত দয়ার ভাব এেল পরাসূয়া দেম যায়। আর একমা  ত  ােনই পরাসয়ূার স ূণ   
নাশ হয়। ধম িবেরাধী পু কািদ পাঠ করেল মা েষর মেন অ িচত কম  করার ই া জােগ। নাটক, উপ াস পড়েল বা 
িসেনমা, িটিভ িসিরয়াল  দখেল এইসব কািহনীর চিরে র  ভাব আমােদর মেধ  পড়েত বাধ । আধ াি ক জীবেন যারা 
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আেছন তােঁদর কােছ এ েলা এেকবাের িবষতুল । ধম িবেরাধী  য  কান  লখা আর যত বড় সািহিত কই িলেখ থা ন না 
 কন,  য  কান িসেনমা িসিরয়াল আধ াি ক সাধেকর কােছ িবষ।  সইজ  আমােদর পর রােত সাধকেক নাটক, 
উপ াস পড়েত িনেষধ করা হয়, কারণ এ েলা ধম , অথ  , কাম ও  মাে র  কানটাই আেলাচনা কের না। উপ াস 
 েলােত সাধারণতঃ িক থােক? একজন গৃিহণী িছল, তার  ভাবটা খুব ভােলা িছল। িক  একজন পু ষেক  দেখ তার 
ভােলা  লেগ  গল,  সখান  থেক  সই পু েষর সােথ একটা অৈবধ স ক   তরী হেয়  গল।  বশীর ভাগ কািহনী এইখান 
 থেকই    হয়। এ েলাই ধম িবেরাধী কথা হেয়  গল। তখন আবার   রী  মেয় েলা ভাবেত    করেব আমারও যিদ 
একজন উপপিত থাকত। একটা একটা কের  ভতের ছাপ পড়েত    হেয় যায়। এই ছাপ যিদ একবার পেড় যায় এেক 
িনমূ ল করা খুব কিঠন হেয় যায়। এই ছাপটা একমা  দরূ করা যােব উ  আধ াি ক  ােন, ত   ান না হওয়া পয   এই 
ছাপ িকছুেতই যােব না।      
 
 এরপর  শাক স ে  বলেছন।  য িজিনষটােক আিম ভােলাবািস,  সই িজিনষটা চেল  গেল মেন  ঃখ হয়, এইটাই 
 শাক। িক  যিদ একবার িবচার কের  দেখ  নওয়া যায়  শাক কের  কান লাভ হয় না, তখন  শাকটা চেল যায়। মাৎসয  
মােন ঈষ  া, মাৎসয   একটা মারা ক ব ািধ আর এর  কৃিত খুব  ূর। িক করেল মাৎসয  হয়? সত ত াগ া ু 
মাৎস য  মি হত ান া   সবয় া। এত ু  ীয়ে ত তাত সাধুনামুপে সবন াৎ ।।১৩/১৫৮/১৪। সত েক ত াগ আর    স  
করেল মাৎসেয  র জ  হয়। পাড়ায় একজন একটা ভােলা বািড় বািনেয়েছ। আিম বলিছ চুির না করেল ঐ রকম বািড় করা 
যায় না। আমার  ভতের  য ঈষ  া বৃি  রেয়েছ  সই ঈষ  া ভাব  থেকই আমার মুখ িদেয় এই ধরেণর কথা  বিরেয় আসেছ। 
কারণ আিম  তা সিত ই জািননা  স িকভােব এই টাকা  পেয়েছ। এখােন আমার সত  ত াগ করা হল। বলেছন সাধুপু েষর 
স  করেল মাৎসয  চেল যায়। শাি পেব র এই িজিনষ িল আমােদর  দনি ন জীবেনর পে  অত    েয়াজনীয়।  
 
 ভী  বলেছন সব দা কপৃণ  লােকর স  করেল িনেজর  ভতের  দ  ভাব জ   নয়। ঠা র কৃপেণর িজিনষ িনেত 
পারেতন না। দীন ভাব আধ াি ক জীবেন কত  িতকারক আমরা ধারণাই করেত পািরনা। আধ াি ক জীবন হল িনেজেক 
িব ার করা আর দীন ভাব িঠক এর উে া, মা ষেক স ুিচত কের  দয়। আধ াি ক জীবন মা ষেক  য  সািরত কের 
তার  মাণ আমরা পওহাির বাবার জীবেনই  দখেত পাই।  চার পওহাির বাবার ঘুের চুির করেত ঢুেকেছ। সব িজিনষ চুির 
কের জেড়া কের এইবার  স  বেরােব, িঠক  সই সময় পওহাির বাবার ঘুমটা  ভেঙ  গেছ। তখন  চারটা ঐ িজিনষ েলা 
 ছেড় িদেয় পািলেয়েছ। পওহাির বাবাও  সই মাল িনেয়  চােরর  পছেন ছুটেছন আর িচৎকার কের বলেছন ‘ ভু আপনার 
িজিনষ েলা িনেয় যান’। এটা হল উদার  দয়।   র  িট িনেয় পািলেয়েছ, পওহাির বাবা িঘেয়র বািট িনেয়   েরর 
 পছেন ছুটেছন আর বলেছন ‘ ভু  িটেত িঘ লাগান হয়িন, িঘটা লািগেয় িনেত দাও’। পওহাির বাবার মত এতটা আমরা 
হয়ত করেত পারব না, আর করা যায়ও না, িক  তাঁর  য এই উদার ভাব এটাই আমােদর িশ ণীয়। ঠা র বলেছন 
স  ণীর বািড়েত  চার ধরা পড়েল বলেব ‘আহা! আহা! ওেক  ছেড় দাও’। রেজা ণী বলেব মাল েলা  কেড় িনেয় বলেব 
‘যাঃ! এখান  থেক  বেরা’। তেমা ণী  থেম মাল েলা  কেড়  নেব, তারপর তােক খুব মারেব, তারপর তােক পুিলেশ 
 দেব, পুিলেশ িদেয় বলেব ‘এত  ঃসাহস! আমার বািড়েত চুির করেত আসা! জািনস না আিম  ক’! এই কৃপণ ভাব 
আধ াি ক জীবেনর িবরাট বড় শ । কাম-  াধ বা  মেয়েদর  িত  য  ব লতা তার  থেক কৃপণতা  বশী িবপ নক। 
 মেয়েদর  িত  ব  লতা থাকেল  লােক  দেখ  ফলেব, চ ুল ায় আর অপমািনত হেয় ওখান  থেক  বিরেয় আসা যােব 
িক  দীন ভাব যিদ  ভতের থােক তাহেল  সখান  থেক  কান িদন  বেরােত পারা যােব না। এই কথাটােকই পির ার কের 
বলেছন ‘ধম িন  পু েষর উদার ভাব জানেল মেনর কপৃণতার ভাব চেল যায়’। ধম িন  পু ষ ছাড়া উদার ভাব হয় না। 
কা র মেধ  যিদ উদার ভাব  দখা যায়, বুঝেত হেব িতিন ধম  াণ পু ষ।  যখােনই ধেম র অ শীলেনর কথা বলা হয় তার 
মেধ  দােনর কথা থাকেবই। মুসলমানেদর মেধ  পাঁচিট আবি ক পালনীয় কত ব   বঁেধ  দওয়া আেছ, তার মেধ  িনয়িমত 
দান অব ই করেত হেব। িহ েদর িবেশষ িবেশষ অ  ােন িববােহ,  া ািদেত দান বাধ তামূলক। আমরা মেন কির 
 া ণরা টাকা  রাজগার করার জ  িনেজরাই এই ব ব া কের িদেয়  গেছ। এেকবারই ভুল ধারণা। মা েষর  ভতের 
উদার ভাবেক জা ত করার জ ই এই ব ব া করা হেয়েছ।  
 
 বলেছন অ ান ভে বা  লাে ভা ভূতানা ং দৃ ে ত সদা। অ ি র    ভাগানাং দৃ  া  া া ি নবত ে ত ।। 
১৩/১৫৮/২০।  ভােগর  িত মা েষর  য  লাভ  দখা যায় এটা অ ান  থেক হয়। অেনেক বেল কাম  ভােগর পুিত  না 
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হেল  যাগ হয় না। এ েলা পুেরা ধম িবেরাধী কথা। এর আেগই আমরা  দখলাম ভী  বলেছন  য ধম িবেরাধী কথা বেল 
তার মেধ  অ িচত কম  করার  ব ৃি  উদয় হয়।  য  ভােগ  নেম পড়েব  সই  গা ায় যােব। িক  যিদ মেন একটু  কান 
কাম-বাসনার ই া জােগ, তখন িনেজর মূল  শকড়টােক এক হােত ধের  রেখ ঐ  ভােগর মেধ  একটা পাক  মের  ফরত 
চেল আসেত হয়। হ মান  যমন  রসার মুেখ ঢুেকই  বিরেয় এেসিছেলন। ঠা রও বলেছন, আমার মেন বাসনা হেয়িছল 
গড়গিড়েত তামাক খাব, শাল গায়  দব। ঠা েরর রস ার মথুরবাবু সব িকছুর ব ব া কের িদেলন। ঠা র ঐ  ভাগটােক 
িনেয় বলেলন মন এরই নাম গড়গিড়েত তামাক খাওয়া, মন এরই নাম শাল। বেল একট ুছুেঁয় থ ুথ ুকের  ফেল  বিরেয় 
এেলন। ঠা েরর কােছ  তা তা ঁর রা াটা পির ার, িতিন জােনন তােঁক িক করেত হেব। িক   য বলেছ আেগ আিম  ভাগ 
কের িনই তারপর ত াগ করব, বেলই  ভােগর মেধ  ঝািঁপেয় পড়েছ, এর  ারা  কান িদন ত াগ হেব না।  ভাগ কের  য 
ত ােগর পেথ  কউ আসেছ না তা নয়, আেস। িক  একজন  য  বিরেয় আসেত পারেছ  সটােকই সবাই  দখেছ িক  
হাজার জন ডুবেছ  সটােক  কউ আর  দেখ না।  লােক বেল িগিরশ  ঘাষ আেগ কত মদ  খেতন, আরও কত িকছু 
করেতন। িক  এরা রা ায়  নেম  দখুক, কত  লাক মদ খাে  িক  কজন িগিরশ  ঘাষ হে ন।  ভাগ করেল কখন 
 ভােগর িনবৃি  হেব না। িকেস িনবিৃ  হেব?  ভােগর অ ায়ী েক যখন ভােলা কের  দেখ  নেব, পির ার বুেঝ যােব তখন 
 ভােগর িনবিৃ  হেয় যােব। শা   কাথাও বলেব না  য তুিম  ভাগ কর।  ভাগ  থেক  বিরেয় আসার অেনক েলা পথ বেল 
িদে । তার মেধ  একটা পথ  ভােগর  ণভ ুর ,  ভােগর   পই হল এর অি রতা,  ভাগ কখনই িচর ায়ী নয়। গীতার 
এই   াকটােক বারবার িচ া করেত হয় – জ -মৃতু -জ র া-ব া িধ  ঃখেদ া ষ া দ শ ন  । যােকই আিম ভােলাবাসেত যাি  
তখন একবার িচ া করেত হয়, আিম কােক ভােলাবাসেত যাি ? এর জ  আেছ, এর ব ািধ আেছ, এর জরা হেব এর 
মৃতু  হেব, এ েলা  ঃখই  দেব। এই  ভেব মনটােক  িটেয় িনেত হয়। তাই বেল িক কাউেক ভােলাবাসব না? ভােলা না 
বাসেল আমরা  তা প  হেয় যাব। ভােলাবাসব িঠকই িক  মনটা আমার তােত  নই, মনটা আেছ আমার  সই লে  ।  
 
ধ ম  , অথ   ও কা েমর      িন পেণ র িব চ া র 
 যুিধি র আবার    করেছন ‘ দখা যায় ধম , অথ   আর কােমর  িতই মা েষর মনটা  বশী থােক। এই িতনেটর 
মেধ   কানিট ভাল’? যুিধি র  যিদন ভী েক এই    করেছন  সিদন আবার অ া  ভাইেয়রাও  সখােন উপি ত 
িছেলন।  সইজ  সবাই িমেল ধম , অথ   আর কাম িনেয় আেলাচনা করেছ, আর সবাই  য যার মত বেল যাে ন। িব র 
 থেম বলেছন ধে ম ৈণ ব ষয় ীণ  া ধে ম   লাকা ঃ  িত ি ত াঃ। ধে ম ণ  দ বা ববৃধুধ েম   চাথ ঃ সমা িহ তঃ ।। ধে ম  া 
র াজ    ণ ে ে া ম ধ েম া  থ  উচ েত । কাে মা য বীয় ািন িত চ  বদি  মন ীিষণ ঃ। ।১৩/১৬২/৭-৮। ‘ঋিষরা এই 
ধম  িদেয়ই সংসার সম ুেক পার কেরিছেলন আর এই ধম েক আধার কেরই স ণূ    লাক িটেক আেছ। ধম  িদেয়ই 
 দবতােদর উৎপি  আর ধম েতই অথ   ি ত আেছ।  সইজ  ধম     , অথ   মধ ম আর কাম িন ’। অজু ন তখন বলেছন 
‘না না, আপিন এিক বলেছন তাত! অথ   না থাকেল মা ষ িকছুই করেত পারেব না। মা ষ  য ধম  িসি  কের  সটাও অথ   
িদেয়ই কের। আর কাম িসি   যটা কের  সটাও অথ   িদেয়ই করেত হয়, তাই অথ  ই    ’। অজ  ুন তখন খুব   র কথা 
বলেছন ‘যারা  গ  াি র ই া কেরন আর  ল পর রা বণ  া ম ধম  পালন কেরন, তােদরও  দখা যায় অথ   াি র িদেক 
তােদর মন রেয়েছ। আর কা ষায়বসনা ে    লা  ী ি নে ষিবণ ঃ। িব াংসৈ ব শা া  ম ুা সব প ির ৈহঃ।। 
১৩/১৬২/১৭। যারা সব িকছু  থেক স  রিহত হেয় আেছ,  কান িকছ ুিনেজর জ  রােখ না, সে াচশীল মােন  যখােন 
 সখােন মুখ  খােল না, শা   কৃিতর,  গ য়া পিরধান কের আেছ, বড় বড় দািড় চুল  রেখেছ,  দখা যায় টাকা-পয়সােত 
এেদরও মন থােক’। অজু েনর কথােত  বাঝা যাে , মহাভারেতর সময় সাধু স  াসীেদরও টাকা-পয়সার িদেক আকষ  ণ 
িছল। যারা উ  েলর  া ণ, মােন যােদর মন য -যােগর িদেকই থােক তােদরও মন টাকা-পয়সার িদেক থােক, 
 সইজ  অথ  ই  ধান। ন ল-সহেদব িমেল তখন বলেছন ‘আমােদর িক  তা মেন হয় না, তেব আেগ ধম  আচরণ ক ক, 
ধম  আচরণ কের তারপর টাকা-পয়সা আয় ক ক, টাকা-পয়সা আয় করেল কাম িনেজ  থেকই িসি   পেয় যায়’। ভীম 
িক  মানেত পারেছ না, বলেছন ‘মা ষ যখন  কান তপ া কের তখন তােতও  কান না  কান কাম জিড়েয় থােক। আর 
 যসব ঋিষরা ফল-পাতা  খেয় থােক, বায়ু  সবন কের থােক তােদরও মেন িকছ ুনা িকছু কামনা থােক, কামনা থােক বেল 
তারা এই ধরেণর তপ া কের। আবার যারা  বদ উপিনষদ শা ািদ অধ য়ণ কের, উপবাসািদ কের তখনও তার মেধ  
িকছু না িকছু কামনা-বাসনা থােক। তাই কামই    , কাম না হেল  কান িকছু করার   রণাই আসেব না।  যমন দইেয়র 
সার মাখন িঠক  তমিন ধম  আর অেথ  র সার কাম। সরেষ  থেক  তল  বেরােল  খাল পেড় থােক, তাই  খােলর  থেক 
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 তল  বশী    ,  ঘাল  থেক ঘতৃ     আর কাঠ  থেক     তার ফুল, িঠক  তমিন ধম  আর অথ    থেক  বশী     কাম 
এেত  কান সে হই  নই’। এই হল মহাভারেতর িবেশষ , সব িদক িদেয় িবচার কের      িন পণ করা হে ।  
 
ম ুি র ই া কা র হয় 

সব  শানার পর যুিধি র বলেছন ‘ দেখা ভাই, আমরা নানা রকেমর মত িদি । ভূতা িন জািত র ণ া কািন 
জর ািব কাৈর  সম ি তা িন। ভূয়   তৈ ঃ  িতে ব াি ধতা ি ন  ম া ং  শ ংসি  ন ত  িব ঃ।।১৩/১৬২/৪৫। যারা 
পূব   পূব  জে র কথা জােন, যারা বৃ াব ার িবকার া  হেয়েছ, যারা আবার সংসােরর নানান  ালায় দ  হে , তারা িক  
বারবার মুি রই  শংসা কের, তারাই  মাে র কথা বেল’। যুিধি র এখােন একিট খুব মূল বান কথা বলেছন,  যটা 
আমােদর খুব ভােলা কের  বাঝা দরকার। যুিধি র বলেছন যারঁা জািত র তারঁাই মুি র  য়ােস সেচ  হেয় পেড়ন। 
 
 িবে  ধেম র  েটা ধারা, একিদেক িহ ,  জন ও  বৗ  এরা সবাই  াচ  বা ভারতীয় ধারা, এেদর মেধ  যিদও 
িশখ ধম েক যু  করা হয়, িক  িশখ ধম  খুবই িশ  বেল অতটা ব াপক ভােব এই ধারার মেধ  গণ  করা হয় না। আর 
ইসলাম,  ী ান ও জ িদ এই িতনেট পা াত  ধারা বা  সেমিটক ধম ।  সমাইট ইজরােয়েলর িদেকর একটা জায়গার নাম। 
 সখান  থেক এই  সেমিটক ধেম র জ  িনেয়েছ। ইি ক মােন ভারতীয়। এেদর মেধ  পািস   ধম  আবার খুব িবিচ । এেদর 
িকছু িকছু িজিনষ িহ েদর সােথ িমলেব আবার িকছু িজিনষ জ িদেদর সােথ  মেল। এই  েটা ধেম র মেধ  সব  থেক বড় 
পাথ  ক  হল পুনজ   বাদেক িনেয়। চাইিনজ  য ধেম র ধারা  সটােক আধ াি কতার িদক  থেক  বশী      দওয়া হয় না। 
কারণ আধ াি ক পু ষ বলেত যােঁদর িঠক িঠক  বাঝায়, এই আধ াি ক পু ষ এই সাতিট ধেম র মেধ ই আিবভ াব 
হেয়েছন, এর বাইের আর  কান ধেম ই এই রকম আধ াি ক পু েষর আিবভ াব হয়িন। িশখ ধেম  যিদও   নানক িছেলন, 
িক  িতিন িছেলন স , িহ ধেম র এই ধরেণর অেনক স ই এেসিছেলন। পািস  েদর মেধ   থম িদেক একজন  জন িযিন 
িছেলন িতিনই  শষ। পর রােক পুেরা শি েত ধের আেছ এই ছিট ধম । এই ছিট ধম েকই  েটা ভাগ কের ইি ক আর 
 সেমিটক কের  দওয়া হেয়েছ। ইি ক মােন ভারতীয় আর  সেমিটক  সমাইটা নােমর একটা জায়গা  থেক এই ধম  িলর 
জ  হেয়িছল বেল এই িতনেটেক  সেমিটক ধম  বলা হয়। এই  েটা ধারার মেধ  মূল পাথ  ক  হল পুনজ   েক িনেয়। 
সবারই আলাদা আলাদা শা  আেছ, আর সবারই শাে র মেধ  অেনক িকছু িমলেব না, িক  দশ েনর িদক িদেয়  ধান 
পাথ  ক  হল এই পুনজ  বােদর ব াপাের।  ােচ র ধম  েলা পুনজ   েক মানেছন িক   সেমিটক ধম  পুনজ  েক মানেব না। 
এই িনেয়  -পে র মেধ ই অেনক তক  -িবতক  চেল আসেছ। মুসলমানরা বলেব  কারােন এটােক িন া করা হেয়েছ, 
 ী ান ধম  বেলই িদে  আমরা এটােক মািননা। িহ রা আবার পুনজ  বােদর ব াপাের এেকবাের   । শ রাচায  
বলেছন, পুনজ  বাদেক তক  িদেয়, যুি  িদেয়  কান িদন জানা যােব না, শাে  বেল িদেয়েছ তাই এটােক  মেন নাও। 
িক  পুনজ  বােদর সব  থেক    পূণ   পরী া এই   াকিট, জ ািত রণ া কা িন, জািত র মােন যারা পূব  পূব  জে র 
কথা মেন রাখেত পােরন। একজন যিদ এই রকম  কান জািত রেক  পেয় যায় তাহেলই  তা  মাণ হেয়  গেল পুনজ    
আেছ।  যমিন পুনজ    আেছ  য  জেন যাে   স তখন মুি র  চ া করেত    কের  দব, আমােক  যন আর জ ােত না 
হয়। নের পুর রামকৃ  িমশেনর এক কম চারীর ছয়-সাত বছেরর একটা বা া  মেয়  ায়ই বলত আমােক এখােন  রেখছ 
 কন, আিম  তা অমুক বািড়র বউমা। আমােক আমার   ড়বািড় িনেয় চল।  কাথায়  তার   ড় বািড়?  মেয়িটও  রাজ 
বলত বধ  মােন অমুক  ােম আমার বািড়, আিম ওখানকার বউমা। ঐ বািড়েত আমার এই িজিনষ  সই িজিনষ আেছ। বািড় 
 লাকরা ভাবল একবার  খাজঁ িনেয়  দখেল হয়। এরা িগেয়  খাঁজ িনল।  খাজঁ িনেয় জানা  গেল  মেয়িট িঠকই বলেছ। 
যাই  হাক মহারাজেদর িনেদ  েশ এই িজিনষ েলােক  বশী  চার হেত  দওয়া হয়িন। তারপর আরও মজার,  মেয়িট যখন 
আট দশ বছর হেয়েছ তখন তার আর িকছুই মেন পড়েছ না।  মেয়িটেক িজে স করেল বলত, তাই নািক আিম এইসব 
বলতাম।  কান  কান সময় পূব জে র  ৃিতটা  থম অব ায় চেল আেস, পের আবার  সটা হািরেয় যায়। যারা  যাগপেথ 
সাধনা করেছ একটা সময় তার মেধ  পবূ  পূব  জে র পুেরা  িৃতটা  জেগ ওেঠ। এই  য আেগ বলা হি ল আমােদর 
জীবেনর উে   িক  সটাই আমােদর কােছ পির ার নয়। আমরা না বুেঝই বেল িদই মুি ই আমার জীবেনর একমা  
উে  । িক  তার আেগ আমরা িক জািন  য আিম ব েন পেড় আিছ? আিম  য ব েন পেড় আিছ  সটাই যিদ উপলি  
না হয় তাহেল আিম মুি  চাইব িকভােব! ব নটা িক তাই জািননা মুি র ব াপাের জানব িক কের! মুি  িকেসর  থেক 
চাইেছ? এই জ -মৃতু  চ   থেক মুি । িক  আিম িক একটাও জ  আমার  দেখিছ? আিম িক িনি ত  য আমার আবার 
জ  হেব? আিম িক আমার আেগর একটা জ েক মেন  রেখিছ?  য তার আেগর একিট জ েকও  দখেত পাইিন তার 
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মুি র     কাথা  থেক আসেব! আিম িক ঈ রেক  কাথাও  দেখিছ? আিম িক এমন কাউেক  দেখিছ  য  স ঈ রেক 
 দেখেছ? তাহেল িক কের ঈ র দশ ন আমার জীবেনর উে   হেব!  সইজ  আমােদর কােছ মুি র কথা বলা  ধ ুমুেখর 
কথা মা । মুি র ই া কখন মা েষর মেধ  জাগেব? যখন ধ ােনর গভীের পির ার  স  দখেত পায় আের আের িছঃ 
আিম আেগর জে  এই রকম িছলাম! আিম এই এই জে    র িছলাম! শূেয়ার িছলাম! তখন  স বেল আর না। এই 
 বাধ না হওয়া পয   মুি র ই া আসেবই না। যত ণ জািত র না হয় তত ণ মুি র ই া জাগেতই পাের না। এ েলা 
অত   কড়া কথা। এত কড়া কথা বেল িদেল  লােক ঘাবেড় যােব বেল সবাইেক বলা হয় না।  সইজ  বেল  দওয়া হয় 
 তামােক    বেল িদেয়েছ, তুিম িন া িনেয় জপ-ধ ান কের যাও। আিমও  েন িনলাম।   বাক েক িশেরাধায  কের মন 
 াণ িদেয় পালন করেত    কের িদলাম। এর পর িক হেব আমার জানা  নই।    বেল িদেয়েছ   বােক  িব াস  রেখ 
তাই কের যাি । এটাই হল সততা। িক  যখনই বেল িদি  আমার উে   ঈ র দশ ন, আমার উে   মুি , তখনই 
এ েলা মুেখর কথাই হেয় থাকেব। যত ণ সা াৎ িকছু উপলি  না হয় তত ণ আমার উে   পির ার হেব না।  ামীজী 
বলেছন ‘ঈ র দশ ন করেত এেসিছস, িকছু না হেলও আেগ অ ত একটা ভূত  দখ, তাহেল িব াস হেব এই জগেতর 
বাইেরও িকছ ুএকটা আেছ’। আমরা একটা ভূত  দেখিন, একটা স ূ শরীর  দেখিন আর আমরা বলিছ মুি র ই া 
 জেগেছ। 
 
  ে ও যিদ ঠা েরর দশ ন হয় তােতও মুি র ই া হেব না। কারণ এখােন    হেব  ে   য দশ ন হে  তার 
 ভাব িক আমার ব ি ে র উপর পড়েছ? আমার জীবেনর িক এেত  কান আমূল পিরবত ন হে ? িকছুই হে  না। তাই 
এই    দশ েন মেনর  িণক আ তৃি  ছাড়া  কান লাভ  নই। যত ণ একটা িজিনষেক না জানা হয় তত ণ  সটােক 
পাবার ই া আসেব না। আমােক যিদ বলা হয় পােশর ঘের  চুর ইউেরিনয়াম রাখা আেছ। আিম ইউেরিনয়ােমর  কান 
িদন নামই  িনিন, বা নাম হয়েতা  েনিছ িক  আিম জািনই না ইউেরিনয়াম িদেয় িক হয়, এর মূল  কতখািন। িক   য 
ইউেরিনয়ােমর সব খবর জােন  স িক আর িনি ে  ঘুেমােত পারেব! এক রাজ মার আর িভখািরর  ছেল িনেজেদর মেধ  
একবার জায়গা বদল কের িভখািরর  ছেল রাজ মার হেয়  গেছ আর রাজ মার িভখাির হেয়  গেছ। পের যখন রাজ মার 
তার পদ  ফরত চাইেছ তখন িভখািরর  ছেল আর রাজী হে  না। বুেড়া ম ী বুঝেত  পের  ভতের িগেয় রাজদ টা বার 
কের আসল রাজ মারেক িজে স কেরেছ ‘এটা িক’। রাজ মার বেল িদেয়েছ এটা রাজদ ।  য নকল রাজ মার তােকও 
িজে স কেরেছ ‘এটা িক’। গরীব িভখািরর  ছেল বলেছ ‘এটা িদেয় আখেরাট ভাঙা হয়’।  স জােনই না  য এটা 
রাজদ , রাজদ  িদেয় িক হয় তাও জােন না। অথচ আসল রাজ মার  ছাটেবলা  থেকই জােন এটা রাজদ । তখন সবাই 
বুেঝ  গেল  ক আসল রাজ মার। আমার সামেন যিদ  য়ং ভগবানও এেস সা াৎ  দখা  দন আমােদর অব া ঐ গরীব 
িভখািরর  ছেলর মতই হেব। রাজ মারেক  ছাটেবলাই রাজদ   দিখেয় বেল  দওয়া হেয়েছ ‘ দেখা এটা হল রাজদ , তুিম 
যখন বড় হেব এই রাজদ েক হােত িনয় সবার ম েলর জ   লেগ থাকেব’। রাজ মার তখন  থেক   টা  তরী হেত 
থাকল।    যখন এইভােব আমােদর  দিখেয়  দেবন ‘এই দ া  ! এই হল  ঈ েরর   প, এই হল জগেতর   প, 
এটােক ধারণা কের এবার তুিম  লেগ পর’। ঠা রও নের নাথ দ েক তাই করেলন, িতিন একট ু শ  কের  দিখেয় িদেয় 
বলেলন ‘এই দ া  ! এই হল িনিব ক  সমািধ। এবার  তােক এটা  পেত হেব’।  ামীজী তখন পাওয়ার জ   নেম 
পড়েলন। যত ণ না আিম জিত র না হেয় থািক, তত ণ আিম মুি র িদেক এেগাবই না।    কৃপায় যত ণ ঈ েরর 
িকছু ধারণা বা  ান না হেয় থােক, ঈ েরর পেথ এেগাবার  কান ই াই হেব না। আমরা ঈ র, মুি  যা িকছুই বিল সবই 
না বুেঝই বিল। যার ব েনর  ান  নই  স মুি র কথা বলেব িক কের!  য একিটও পুনজ     দেখিন  স িক কের 
পুনজ ে  িব াস করেব! ফেল আমােদর জীবেনর  কান পিরবত নই হয় না,  যমন চালাক িছলাম  সই রকম চালাকই  থেক 
যাই। আমরা বিল ঠা র সব  ব াপী, িতিন সব িকছু  দখেছন, সব িকছ ুজােনেন, তাও আমরা িমথ া কথা বিল, িহংসা কির, 
 লাভ কির, অপেরর সে   ব  বহার করিছ।  ী ািনিটেত খুব   র একটা কথা আেছ ‘A man is afraid of dog but 
he is not afraid of God’, একটা  চার পয     েরর ভেয় ঘের ঢ ুকেত পারেছ না, িক  ভগবান িযিন সব িকছু 
 দখেছন, তােঁক ভয় পাে না। মা ষ পুিলশেক ভয় পায় িক  ভগবানেক ভয় পায় না। আমরা আবার ঠা রেক আমােদর 
চাকর বািনেয়  রেখিছ, তারঁ ই ােতই সব হেব, আমার  ছেলর চাকির ঠা র কের  দেবন, আমার অ খ ঠা র সািরেয় 
 দেবন, আমার অমুক কের  দেবন। যখন বুঝেবা এই গােছর পাতা  য নড়েছ ঈ েরর ই ােতই নড়েছ, তখনই ঠা েরর 
ই ােক িঠক িঠক বুঝেত পারব। আমার হাত  থেক কলমটােক  ছেড় িদেল মািটেত পেড় যােব। আমােক যিদ িজে স 
করা হয় এটা িকেসর জ  মািটেত পেড়  গল, আিম বলব মাধ াকষ  েণর জ  পড়েছ। তখন বুঝেত হেব আমার জ  
 াধীন ই াটাই চলেছ। যিদ ঠা রেক িজে স করা হয় িতিন বলেবন তাঁর ই ােতই পড়েছ। এটা যখন তারঁ ই ােতই 
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পড়েছ বুঝেবা তখন সব িকছুই তার ই ােতই হে । আর তখন আিম যা স   করব  সটাই পূণ   হেয় যােব, যিদ নাও 
হয় তােতও আমার িকছ ুএেস যােব না। সবটাই যিদ তারঁ ই ােত হে  মেন কির তাহেল  কান িকছুেতই মন িবচিলতও 
হেব না আবার উে িলতও হেব না। বািড়েত আ ন  লেগেছ  সখােনও তাঁর ই া  দেখ মন িবচিলত হেব না, আবার িবরাট 
স ি র মািলক যিদ হেয় যায় তােতও মন আনে  উে িলত হেয় উঠেব না। তখন  বাঝা যােব  য ঈ েরর ই ােতই সব 
িকছু হে  এই ধারণাটা পাকা হেয়  গেছ। িঠক  তমিন জািত র না হেয়  কউ যিদ তার আেগই বেল আিম জ -মৃতু র 
চ   থেক মুি   পেত চাই, তখন এটা একটা কথার কথা হেয় থাকেব। ঈ েরর  কান  ান যিদ না হেয় থােক তাও যিদ 
বেল আমার ঈ র দশ নই উে  , তখনও এই কথার  কান দাম থােক না। যােদর ঈ েরর  ান হেয়  গেছ তারাই বেল 
আমার মুি  চাই। এইটাই যুিধি র এখােন বলেত চাইেছন। 
 
 যুিধি র   ার কথা উ ৃিত িদেয় বলেছন   েহ ন যু   ন চা ি  মু ি ির িত  য় ুভ গ বা বাচ। বুধা  
িনব াণ পর া ভব ি  ত া   য   াৎ ি য়ম ি য় ।।১৩/১৬২/৪৬। ‘যার মেন এতটু  আসি  আেছ তার কখন মুি  হয় 
না।  ধ ুমা  আসি  শূ  মা ষই মুি  কামনা কের এবং তারা মুি ও পায়।  তরাং রাগে ষ বশতঃ কা র ি য় বা 
অি য় করেত  নই’। ঠা রেক একজন বলেছ ‘আিম পুনজ   েক ভয় পাইনা, আমার আবার জ  হেল  কান অ িবধা 
 নই’। ঠা র বলেছন ‘তুিম বল না, আমার এখনও  ভাগ করার ইে  আেছ’। আমােক যিদ বলা হয়  তামােক আবার 
জ  িনেত হেব। তখন আমার মেন একটা িবরি র ভাব আসেব,  সই আবার জ  িনেয় এত ঝােমলা সামলােত হেব। 
িক  এখােন িবরি র কথা বলা হে  না, আবার জ   নওয়ার নােম আত  হে  িক? িক  আবার নািতর মুখটা  দখেল 
মনটা আবার অ  রকম হেয় যায়। িক  এখােন তা বলেছ না, এখােন বলেছন সবটাই আত  মেন হেব – মােগা আবার 
একজনেক ভােলাবাসেত হেব! আসেল আমরা সবাই সবার  থেক জজ িরত,  ামীরা  ীেদর  থেক জজ  িরত,  ীরা  ামীেদর 
 থেক জজ  িরত,  ছেলরা মােয়েদর  থেক জজ রিত, মােয়রা  ছেলেদর  থেক জজ িরত। িক  তাই বেল এেদরেক িনেয়  য 
কামনা-বাসনা েলা জিড়েয় আেছ  স েলা তরতাজা আেছ। কালেকই  ী যিদ  ামীেক  তায়াজ কের আর  ামী যিদ  ীেক 
 তায়াজ কের সব িকছ ুপাে  যােব। মারীিচ, যা ঁর কািহনী এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম,  সই মারীিচ সংসার 
জগৎ  থেক জজ  রিত হেয় শহেরর বাইের চেল িগেয়িছল তপ া করেত। যখন এক   রী নারী  সবা করার জ  মারীিচর 
িদেক এিগেয় এল, আে  আে  মারীিচর মনটা নরম হেয়  গল। িক  িযিন ত ােগ পূণ    িতি ত,  যমন ঠা রেক মথুরবাবু 
িনেয় িগেলন ঐ নত কীেদর কােছই। ঠা র বা া  ছেলেদর মত মথুেরর সে  আন  করেত করেত  গেছন।  সখােন িগেয় 
নত কীেদর বড় বড়  চাখ  দেখ িতিন সমািধ  হেয়  গেলন। পূণ  ত াগী আসি  শূ  হেয় যায়, তােক জগেতর  কান িকছু 
িদেয় আর কাবু করা যােব না। যুিধি র  শেষ বলেছন ‘ মা  পেথর যারা পিথক, তারা আেগ  জেন যায় কম  িদেয়  কান 
িদন িকছু পাওয়া যায় না, যা হওয়ার  সটা িনেজ  থেকই হয়। তখন তারা  মা  পেথ এিগেয় যায়’। মহাভারেতর এই 
বাক  েলা অত   গূঢ় কথা আর খুব উ  অব ােতই এই ভাবটা আেস। সাধারণ  লাক যারা তারা অত কথা  বােঝ না, 
বুঝেতও চায় না। মহাভারেতর এই কথা েলা পেড় িনেয়  ভেব িনে   যটা হবার  সটা এমিনেতই হেব, তাই খাটাখাটিনর 
করার িক দরকার। এখােন এই কথা েলা সংসারীেদর জ  নয়, যারা  মা  পেথর মােন স  াসীেদর জ  বলা হে । 
এটা  কান মেতই গৃহ ধম  নয়। সংসারীেদর আেগ রীিতমত খাটেত হেব, সংসারীেক িকছু  পেত হেল পির ম করেত হেব। 
 যটা হবার  সটা িনেজ  থেকই এেস যােব, এই কথা  ক বলেছ? স  াসী। স  াসী  ধ ুঈ েরর িচ ন, ধ ান কের যােব, 
যখন কথা বলেবন তখন ঈ রীয়  স ই কের যােবন, স  াসী বেল িদে  আিম আর নতুন কের কােজ জড়াব না, 
আমােক  য কাজটা করেতই হেব  সই কােজ আমার  কান ফেলর ই া থাকেব না। এই ভাবটা হল যারা  মা  পথগামী 
তােদর। 
 
 িমশেনর  ুল হে েল  ছেলেদর মেধ  কত রকেমর অিভেযাগ, কত  ঃখ, কত  ালা জেম থােক। িক   যিদন 
তারা বািড় যােব তার আেগর রাে  তােদর ঘুম পাড়ােনা যােব না। তখন যিদ  কান ছা েক ধের  েটা চড়  মের  দয় 
তােত িকছুই মেন করেব না  স।  স জােন আর মা  কেয়ক ঘ টার ব াপার। আর যারা বােরা  ােশর পরী া িদেয় পাশ 
করেত যাে ,  শষ রাে  তােদর সামলান অস ব ব াপার। রাে  চার পাচঁজন মহারাজেক ওেদর পাহারা  দওয়ার জ  
 জেগ থাকেত হয়। মহারাজ যখন ঘুেম একটু ঢ ুলেছ ছা রা তখন সব চা া হেয় আেছ। একটু যিদ ফাকঁ পায় িতিড়ং কের 
ঘর  থেক  বিরেয় যােব। তখন তােদর মহারাজরা যাই কের িদক  কানটােতই তােদর িকছ ুমেন হেব না। যারঁা মুম ু ুহন 
তােঁদর িঠক এই অব াটাই হয়। সে িটসেক যখন িবষ পান করান হল, তখন িতিন  জেন  গেছন আর িকছু েণর মেধ  
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িতিন মৃতু র  কােল িচরিন ায় চেল যােবন। তখন িতিন সবার সােথ হাত  মলােলন, উপেদশ িদেলন। হঠাৎ তাঁর মেন হল 
অমুক  লােকর কাছ  থেক একটা মুরগী িনেয়িছলাম, একজনেক বেল িদেলন তােক মুরগীর দামটা িমিটেয় িদেত। 
সে িটেসর  ী এেস কা াকািট করেছন, িতিন তােক সিরেয় িনেয়  যেত বলেলন। আমরা যিদ  ভেব িনই আর কেয়ক ঘ া 
পেরই আমার মৃতু , আমােদর বািক জীবেনর ধারাটাই পাে  যােব। িক  আমরা কখনই িব াস করেত পািরনা  য আিম 
একিদন মারা যাব। যুিধি রেক য     করেছন আ ায   িক। তার উ ের যুিধি র বলেছন এত  লাক মরেছ  দেখও তার 
িব াস হয় না  য  সও একিদন মরেব। আমােক যিদ বেল  দওয়া হয়,  তামার ক া ার হেয়েছ িতন িদেনর  বশী বাচঁেব 
না, তাও আিম িব াস করেত পারব না। যখন আিম  জেন যাব আমার কেয়ক ঘ ার মেধ ই মৃতু , তখন আিম কা র 
সােথ ঝগড়া করেত যাব না, সবাইেক িবদায় জানাব আর  য কাজ েলা  িছেয়  নওয়া দরকার  স েলা চটপট  িছেয় 
 নব।  াে র একজন নামকরা গিণত  িছেলন, খুবই অ  বয়সী। তােক একজন ডুেয়েলর জ  চ ােল  জািনেয়েছ। 
ডুেয়ল মােন  িল চালােনার  খলা। ও জােন  য আিম মের যাব, আমার বাচঁার  কান পথই  নই, সকালেবলা আমার মৃতু  
অবধািরত। িতিন সারা রাত ধের গিণেতর িথেয়াির  েলা িলেখ  গেলন। মা   িড় এ শ বছর বয়েস িতিন মারা  গেলন।   
 
 মৃতু র সােথ মুি র  কান স ক   নই, জ -মৃতু র  য চ  মতুৃ  তার একটা অ । মুি  এ েলার  থেক পুেরা 
আলাদা। এখােন  বাঝান হে , যিদ আমােক বেল  দওয়া হয় ওেহ ভাই তুিম আর িতন ঘ া  বঁেচ থাকেব, তখন আিম 
িক রকম ব বহার করব? আমার ব বহাের অেনক িকছু পাে  যােব। িঠক  তমিন িযিন স  াসী, িযিন  মা মােগ র পিথক 
তার আচরণটা অেনকটা ঐ রকম হয়। কা র  িত তারঁ িবেশষ রাগ-  ষ থােক না, কা র  িত িবেশষ ভােলাবাসা থােক 
না। যুিধি র এই সব বেল বলেছন ‘আমরা হলাম সাধারণ  লাক, আমরা কখনই এ েলা বুঝেত পারব না’। যুিধি েরর 
কথা  শানার পর বািক ভাইরা বলেলন ‘ধম , অথ   আর কােমর আসেল  কান দাম  নই, মুি র পথটাই িঠক িঠক পথ’। 
এর সমথ  েন তাঁরা িক  মাণ িদে ন? যারঁা ব ৃ হেয়  গেছন, যােঁদর আর িকছু করার  মতা  নই আর যােঁদর পূব  পূব  
জে র কথা  রণ আেছ, অথ  াৎ যাঁরা জািত র তারঁা এই কথা বেল  গেছন। 
 
ক ৃ ত ে  িব নাশ ও ব ু ে  ঈ রল া ভ 
 শাি পেব   এই ধরেণর অেনক আেলাচনার সােথ সােথ আবার িকছু িকছু কািহনীর মাধ েম ধম  ও আধ াি কতার 
কেয়কিট গূঢ় ত েক সামেন িনেয় আসা হেয়েছ। এখােন রাজধম া নােম একিট বক আর  গৗতেমা নােম এক  া ণেক 
িনেয় একটা   র কািহনী বলা হে । এই কািহনীেত  দখান হে  একজন আধ াি ক ও ধািম ক ভাবস   ব ি  িকভােব 
 মা কের।  গৗতেমা আর রাজধম া  জন ব  ু হেয় িগেয়িছল।  িক   গৗতেমা  লােভ পের এই রাজধম ােক বধ কের 
িদেয়েছ। পের  দখােনা হে   দবতারা এর মেধ  হ ে প কের রাজধম ােক জীিবত কের আর রাজধম ারই আ  েল  
 গৗতেমর িকভােব  াণ র া হল। কািহনীটা বলার পর ভী  বলেছন  তঃ কৃত   যশ ঃ  তঃ  ানং  তঃ  খ  । 
অ ে য়ঃ কৃতে া িহ কৃতে  নাি  িন ৃিতঃ।।১৩/১৬৭/১৯।  য কৃত   স কখন যশ পায়না। কৃত  শ েক অেনক 
সময় অকৃত ও বলা হয়। কৃত  কখন জীবেন ি িত পায়না আর  খও পায়না। কতৃে র উ ােরর  কান পথ  নই। আসেল 
কৃত   সই হয় যার মন খুব স ুিচত হেয়  গেছ। মন যার স ুিচত হেয় যায় ধেরই িনেত হেব তার জীবন  শষ।  শষ কথা 
বলেছন কৃতে  ন া ি  িন ৃ িতঃ। যত রকম পােপর কথা বলা হেয়েছ তার  ায়ি ে র িবধানও বেল  দওয়া হেয়েছ। িক   য 
কৃত  অথ  াৎ িবেশষ কের  য িম ে াহ,  য ব ুেক  ধাকা িদেয়েছ তার  ায়ি ে র  কান িবধান  দওয়া  নই। সব পােপর 
 ায়ি   আেছ িক  ব ুেক  য  ধাকা িদেয়েছ তার  কান  ায়ি    নই। িম াে াগ াং  ভ ুীথ িম ে ণ াপৎ  ম ুচ ে ত। 
সৎক াৈর  ৈম িম  ং পূজেয় ত িবচ ণ ঃ।।১৩/১৬৭/২২। িমে র সাহােয  মা ষ  ভাগ কের, ব ুর সাহােয ই মা ষ 
আপদ-িবপদ  থেক  বিরেয় আেস। যারা উ ম জীবন-যাপন করেত চাইেছ তােদর  থেম অব ই ব ুেদর স ান িদেত 
হেব আর পূজন করেব। এখােন শ টা হে  পেূজ , পূেজ র  েটা অথ   হেত পাের, এক স ান করা আবার আেরকিট অথ   
রীিতমত পূেজা করা।  ামীজী বলেছ Through a true friendship even a man can realize God িঠক িঠক 
ব  ুযিদ থােক তাহেল  সই ব ুর সাহােয  মা ষ ঈ র দশ ন পয   কের িনেত পাের। সিত কােরর ব ুে র সাহােয  মা ষ 
িতনেট িজিনষ কের িনেত পাের ১)  ভাগ করেত সাহায  কের, ২) আপদ-িবপদ  থেক র া  পেত পাের ও ৩) ঈ র দশ ন 
পয    কের িনেত পাের। অথ  াৎ এখােন বলেত চাইেছন ব ু েক যিদ  কউ সাধনা িহসােব  নয়  সই সাধনায়  স ঈ র 
দশ নও করেত পাের। ভী  বলেছন যারা ধম পেথর পিথক েপ যারা উ ম জীবন-যাপন করেত চাইেছ তােদর কেয়ক 
ধরেণর  লােকর স  পিরত ােগর কথা বলা হয়। িকেসর  থেক দেূর থাকেত হেব?  থম তােক পাপীেদর  থেক দেূর 
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থাকেত হেব, ি তীয় কৃত   থেক, তৃতীয় িনল  েদর  থেক, চতুথ   িম ে াহীেদর  থেক, িম ে াহী কতৃে র  ছাটভাইেয়র 
মত, প ম যারা  লা ার,  লা ার মােন যারা িনেজর  লেক আ ন লািগেয় িদেয়েছ আর ষ  যারা পাপাচারী, পাপী 
পাপাচারীর  থেক একটু বড়। পাপীর পুেরা  ভতরটাই পেচ  গেছ, আর পাপাচারী মােন পাপ কম  করেছ িক   ভতরটা 
এখন পুেরা পেচ যায়িন। যারা উ ম জীবন যাপন করেত চায় তােদর এই ধরেণর  লাকেদর ত াগ করেত হেব।  
 
ত াে গর মিহ মা (ম ি গী তা) 
 এরপর ত ােগর মিহমার কথা বলা হে । আধ াি ক জীবন মােনই ত ােগর জীবন। এরমেধ ই পাওয়া যােব মি  
গীতা। যুিধি র িপতামহ ভী েক    কেরেছন মা ষ িকেসর  থেক  খ পায়।  ভী  তার উ ের যা বলেছন এ েলা 
সাধারণ মা ষ, যােদর জীবেনর অেনক িকছ ুপাওয়ার বাসনা আেছ তােদর জ  বলেছন না, যারা আধ াি ক জীবন-যাপন 
করেত চাইেছন তােদর জ ই এ েলা বলা হে  সব সামা মনায়াসং সত ব াক   ভার ত। িনে ব দ া িব িধৎ সা চ 
য   াৎস  খী নর ঃ। ।১৩/১৭১/২। ১) সমতা, সবার মেধ  সমান ভাব  দখা। ২) অনায়াস (বৃথা পির েমর অভাব), 
 যটা  াভািবক ভােব হেয় যােব  সটাই করা,  যটা করেত  গেল  চুর খাটাখাটিন করেত হেব  সটােক পাওয়ার  চ া 
করেত  নই। ৩) সত  বচন। ৪)  বরাগ , এখােন সংসােরর  িত  বরােগ র কথাই বলেছন।  শেষ ৫) কম াসি র অভাব 
(কেম  আসি র অভাব), কম াসি র অভাব শে র এখােন মূল অথ   হে  িনেব দঃ,  বেদর  য য -যাগ আেছ  স েলা 
 থেক িতিন  বিরেয় এেসেছন। য -যাগ  থেক  বিরেয় আসার অথ   হল, মা ষ  য কারেণ য -যাগ কের আমার টাকা 
চাই, আমার স ান চাই, আমােক  গ  াি  করেত হেব এই িজিনষ েলা  থেক  বিরেয় আসা। কম াসি র অভাব আবার 
সাধারণ অেথ  ও হেত পাের, আমরা  বশীর ভাগ সময় অেনক আেজবােজ কােজ িল  হেয় পিড়, আিম ফাকঁা বেস থাকেত 
পািরনা তাই িক করব বেস বেস এই কাজ  সই কাজ কের যাি ।  
 
 মি  নােম একটা  লাক শহের থাকত। তার খুব ইে  িছল তার িকছু টাকা  হাক। টাকা হওয়ার জ  যত 
রকেমর  চ া আেছ সব  চ াই  স কের  গেছ, আর  যটাই  স  চ া কের  সটাই তার বৃথা হেয় যায়। িকছুেতই তার আর 
টাকা হে  না।  দখল িকছুেতই  স টাকা করেত পারেছ না, তখন তার যা িকছ ুিছল সব িব ী কের  েটা বাছুর িকনল। 
িঠক করল এই বাছুর  েটা বলদ কের চাষবােশর কােছ লাগােব। এখন তার আর িকছু  নই এই বাছুর  েটাই স ল। 
এবার বাছুর  েটােক  িশ ণ  দওয়া হেব লাঙল িকভােব টানেত হয়। বাছুর বেল  থেম একটা হা া ডা া  েটা কােঁধ 
সমান ভােব  বঁেধ  দওয়া হল, এবার  েটােক এক সে  চালােব। আে  আে  হা া ডা ার জায়গায় আেরকটু ভাির ডা া 
 দওয়া হল, এইভােব ভাির করেত করেত বলদ  েটা আে  আে  অভ   হেয় যায়।  েটােক এক সােথ   িনং  দওয়া 
হেয়িছল যােত চােষর কােজ যখন  েটােকই লাগান হেব তখন এরা  যন ভােলা লাঙল িদেত পাের। এরপর যিদ  কান 
কারেণ জুিড় পাে  যায় তােতও  স টােন িক  ঐ রকম ভােলা লাঙল িদেত পােরনা। এখন মি  বাছুর বেল  থেম হা া 
ডা া িদেয়   িনং িদেত িনেয়  গেছ।  ােমর বাইের  বিরেয় এেস  দখেছ রা ায় একটা উট বেস আেছ। উটটােক মাঝখােন 
 রেখ  েটা বাছুর কােঁধ ডা া িনেয়  দৗড় লািগেয়েছ। হঠাৎ বাছুর  েটা উেটর কােছ আসেতই উট ঘাবেড়  গেছ। ঘাবেড় 
িগেয় উট উেঠ দািঁড়েয় পড়েতই উেটর ঘােড় এেস ঐ ডা াটা  গেছ আটেক। বাছুর  েটা উেটর কােঁধ আটেক  গেছ, বলদ 
 েটা এখন আকােশ ঝুলেছ। উটটা িকছ ু বুঝেত পারেছ না,  েটা বাছুর উেটর ঘােড়র  ই পােশ ঝুলেছ। উট এখন ভয় 
 পেয় খুব  জাের  দৗেড়  সখান  থেক পািলেয়েছ। মি ও উেটর  পছেন  পছেন  দৗড়াে । িক  উেটর  পছেন  দৗেড় মি  
 তা তােক ধরেত পারেব না। ল া ল া পা  ফেল ঊ   ােস উট পালাে । বাছুর েলাও িকছু বুঝেত পারেছ না, আকােশ 
ঝুল  অব ায়  স েলা হা া হা া কের  চ ঁচােত    কেরেছ। মি   শষ পয   উেটর নাগালই  পল না,  কাথায় পািলেয় 
 গেল বুঝেতই পারল না। তখন মি  কাদঁেছ আর বলেছ ‘মা ষ যতই চতুর  হাক আর যতই কায়দা ক ক, তার ভােগ  
যিদ না থােক টাকা-পয়সা  স  কান িদনই পােব না। এই  য আিম সব   িব ী কের  েটা বাছুর িকনলাম, একবাের 
কাকতালীয় ব াপার হেয়  গল, একটা উট বেস িছেল তােক মাঝখান িদেয় বাছুর  েটা  দৗেড় এল, উট  সই সময়ই উেঠ 
পড়ল আর বাছুর  েটা উেটর কােঁধর  িদেক সমান ভােব আটেক  গল, ঘাড় নাড়েলও আর পড়েব না। তারপর  সউ উটটা 
আবার পািলেয়  গল। উেটর সে  এখন  দৗেড় িগেয় তােক ধরা িকছুেতই স ব হেব না’। 
 
 মি  বলেছ  ‘অেনক  ভেব  দখলাম, যিদ  কান পু ষাথ   সফল হয় তােতও  দখা যায়  দবই কাজ কের’। এটা 
অব  মি র মত। আসেল মা ষ  ক ৃিতর কাছ  থেক যখন  চুর মার  খেত থােক, জীবেন যখন অেনক িবপয য় আসেত 
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থােক তখন তার মেন অেনক িকছুই িচ া ভাবনা আসেত    কের।  সইজ  ভী  বলেছন  য খুব  খ চায় তার সবার 
আেগ চাই  বরাগ । যত ণ  বরাগ  না হয় তত ণ মা ষ  খ পায়না।  যিদন কা র জগেতর  েখর  িত  বরাগ  এেস 
যায়,  সিদন পির ার বুঝেত পারেব  য তার মেধ  সিত কােরর  বরাগ  এেস  গেছ।  বরাগ  এেল তার মুেখর হািসটাই 
অ  রকম হেয় যােব। পরমহংস উপিনষেদ বলেছ যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ  য়াতু  য়াতু তৎ, যা আসেছ তা আ ক, 
যা চেল যাে  তা চেল যাক। এই ধরেণর ভাব িঠক িঠক যার মেধ  এেস যায়, মুেখর কথা নয়,  ভতর  থেক যিদ এেস 
যায় ওর মুেখর হািসটাই পাে  যায়।  বরাগ  ছাড়া  খ হয় না, এই কথা আমরা অেনকবার  েনিছ িক  ধারণা হয় না। 
িক   যিদন  ভতের আমােদর এই  বাধটা জাগেব তখনই এর অথ   মেম  মেম  বুঝেত পারব। মি  বলেছ যিদ টাকা পয়সা 
ও অ া  িজিনেষর  িত কা র তৃ া থােক  কান িদন তার শাি  হেব না। শরীর, জীবন এ েলার  িতও তৃ ােক যখন 
মা ষ ত াগ কের  দয় তখনই মা ষ  কৃত শাি র িদেক যায়। আসেল  দখা যায় জগেতর সব িকছুেক  ছেড় িদেলও 
িনেজর শরীেরর  িত আসি টা  যেত চায় না, এই আসি টা  শষ ম ুত  পয    থেক যায়। একটা অ াত ভয় মৃতু র 
 পছেন লুিকেয় থােক। অথচ আজ পয     কউ বেলিন  য মৃতু র সময় আমার  কান ক  হেয়েছ। িক  আমরা একটা ভয় 
পাই, কারণ তৃ া। স  াস এমন একটা িজিনষ  য,  েত ক মা ষেক স  াস িনেত হেব, এখােন  কান ব ািত ম  নই। 
জীিবত থাকা কালীন অব ায় স  াস যিদ না  নয় মৃতু র সময়  কিৃতই সব  জার কের  কেড় িনেয় ওখান  থেক বার কের 
িনেয় আসেব।  শষ স  াস হয় শরীেরর  িত আসি  ত ােগর  ারা। সবাইেক এই পথ িদেয়ই  যেত হেব,  য  যেত 
চাইেছ না তােকও  টেন িনেয় চেল যােব। মি  িনেজর মনেক  বাঝাে , মন তুিম  তা কতবারই  েচ া কেরছ আর 
 েত কবােরই ব থ   হেয়েছ, এইবার তুিম িনেজেক শা  কর, টাকার  পছেন  দৗড়ানটা এবার ব  কর। আমার কামনা-
বাসনার জ  আিম  তামার হােতর  খলনা হেয় আিছ।  সইজ ই বলেছন যারা বুি মান পু ষ তারা কখন কা র দাস  
 যন  হণ না কের। মি  বলেছ  হ কাম আিম  তামােক ভােলা কের িচেনিছ,  তামার যা িকছু ি য় আিম এতিদন তাই 
কের এেসিছ, এত িকছ ুকেরও  তা মেন  কান িদন  খ  পলাম না। আমার যত িকছুর  িত তৃ া, তৃ ার জ  যত 
পির ম,  শাক এই সব িকছুর মা তুিম। তুিমই আমােক   রণা িদেয় িদেয় আমােক চািরিদেক ছুিটেয়  মেরছ। আিম 
 তামােক বুেঝ  ফেলিছ, আর নয়। মা েষর সাতিট শ  – কাম,   াধ,  লাভ,  মাহ, মদ, মাৎসয   আর স ম হল মমতা, 
মমতা মােন আমার ভাব, আমার যা িকছু আেছ, বািড়, গািড়, ব া  ব ােল ,  ী, পু ািদর  িত িবরাট আকষ  ণ। মি  
বলেছ এই সাতটা শ েক আর তার সােথ কামনা যার মা অ ান ও অিবদ া, এই সব কিটেক আিম  মের  শষ কের 
 দব। মি র কািহনী বেল ভী  বলেছন দম না শকৃে ত ম ি র মৃত ং িকলাগম ৎ।। অি নৎ কামম ূলং স  তন  াপ 
মহ ৎ  খ  ।।১৩/১৭১/৫৪। ঐ বাছুর  েটা  য তার নাশ হেয়  গল  সটােক িনিম  কের মি  কােমর  য মহান  প 
 সটােকই  স নাশ কের িদল। িনিম  িক করল? বাছুর  েটার নাশ করল।  সখান  থেক তার অমৃত  লাভ হল। এটােকই 
বেল িবষাদেযাগ। গীতােত এই িবষাদেযােগর কথাই িনেয় আসা হেয়েছ অজু নিবষাদেযােগ। যত িদন জীবেনর  িত িবষাদ 
না আেস তত িদন কখনই  কউ আধ াি ক হেত পারেব না।  ামীজী বলেছন Religion begins with tremendous 
dissatisfaction with present state of affaires আমার যিদ মেন হয় আমার যা িকছ ুচলেছ এেত আিম িদিব  
ভােলাই আিছ তাহেল আমার  ারা িক  ধম  হেব না। যখন বুঝব জীবনটা অশাি েত চলেছ,  কান িকছুই মেনর মত হে  
না, তখনই ধম     হেব, এর আেগ ধম  কখনই    হেব না। বািড়েত একজনেক আিম খুব ভােলাবািস, হঠাৎ  স মারা 
 গল,  কউ একজন মারা ক িব াসঘাতকতা কেরেছ, এই ভােব জগৎ  থেক  কান একটা ঝটকা না  খেল িবষাদ আেস 
না। যারঁা সাধু স  াসী হেয়েছন, তারঁা জ জ া র ধের  কান না  কান ভােব একটা িবষাদ  পেয় এেসেছন বেলই িতিন 
স  ােসর পেথ এেসেছন। ভগবান বু ও  থম জীবেন মা েষর িতনিট অব  ািব পিরণিত  দেখ তাঁর মন িবষােদ ভের 
িগেয়িছল। অেনক সময় বড় বড় মহাপু ষেদর অেনেক বলেত চান না িতিন িক িবষাদ  পেয়িছেলন। যিদও গীতােত 
ভগবান বলেছন চার রকেমর  লাক ভগবানেক জানেত চায়, তার মেধ  িজ া র কথাও বলা হেয়েছ। মেন একটা িজ াসা 
এেসেছ  সটােক জানেত চাইেছ,  যমন ঠা র িজ া   থেক    কেরিছেলন। িক  সাধারণতঃ  দখা যায় িবষাদ  থেকই 
ধেম র পেথ আেস,  কাথাও না  কাথাও জগেতর  িত িবতৃ া আসেব। জগেতর  িত িবতৃ া না এেল আধ াি ক অ গিত 
হয় না। অেনক   ে   দখা যায় কা র কা র  থম  থেকই জগেতর  িত িবতৃ া। বাইের  থেক এেদর  বাঝা যায় না। 
ঠা র খুব   র বলেছন লাউ  মেড়ার ফল আেগ ফ ুল পের। এরা অ  ধরেণর। এই হল মি গীতা। 
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রা জা জন ক ও ন ষ সং বা দ ( বা ধ গীত া) 
 এরপর আসেছ  বাধ গীতা, রাজা জনক আর ন ষ সংবােদর উপর  বাধ গীতা। এখনও ভী  আেগর িবষয়ব  
িনেয়ই বেল যাে ন। ভী  যুিধি রেক বলেছন অন িম ব  ম িব ং য   ম নাি  িক ন। িম িথলায়াং  দী ায় াং ন 
 ম দ িত িক ন।।১৩/১৭২/২। মহাভারেতর এই   াকিটও একিট খুব মূল বান   াক। এর  শষ লাইনটা আমােদর 
সবার মুখ  কের রাখা উিচৎ, িমিথলা য়া ং  দ ী ায় াং ন  ম দ ি ত ি ক ন, পুেরা িমিথলা যিদ পুেড় দ  হেয় যায় তােতও 
আমার িকছু যায় আেস না। এই িনেয় নানা রকেমর কািহনী আেছ। একটা কািহনীেত বলেছ, রাজা জনক আর  কেদব 
বেস    িবষয়ক তে র আেলাচনা করেছন।  কেদব মেন মেন ভাবেছন রাজা জনক একজন    ানী অথচ িতিন 
রাজমহেল রাজ ঐ েয র উপর বেস আেছন। তার আেগর   ােক বলেছ অন িমব  ম িব ং, আর স দ অন , য   ম 
ন া ি  িক ন, এ েলােত আমার  কান মম   নই। িমিথলার িযিন রাজা হেতন তাঁেক জনক বেলই সে াধন করা হত। আর 
িমিথলার রাজার উপর একটা আশীব াদ িছল, িমিথলার রাজা সব সময়    ানী হেতন। এই জনক  য সীতার বাবা িছেলন 
তা নয়।  কেদব ভাবেছন জনক রাজা  বশ আেছন, একিদেক    ানী আবার রাজিসংহাসেন  িতি ত। নেরনও ঠা রেক 
 দেখ বলিছেলন ‘এঁেক আবার  লােকরা পরমহংস বেল আবার  মাটা গিদেত  শায়’। ঠা র বুঝেত  পের বলেছন তুইও 
আমার মত কর, জগৎ  তােক এর  থেক চার আঙুল  মাটা গিদেত  শাওয়ােব। পের সিত ই  দখা  গল  বলুড় মেঠ  ামীজী 
 য গিদেত  েতন  সটা চার আঙুল  বশী  মাটা িছল। এই গিদ  ামীজীেক তারঁ এক আেমিরকান িশ া িদেয়িছেলন। 
পরমহংেসর এ েলােত িকছুই যায় আেস না। রাজা জনক  দখেছন এই ব াপারটা  কেদেবর মাথায় িকছুেতই  ঢাকান 
যাে  না।  শেষ রাজা জনক রাজমহেল আ ন লািগেয় িদেয়েছন। চািরিদেক রব উেঠেছ রাজমহেল আ ন  লেগেছ।  েনই 
 কেদব ছুেট  গেছন।  কেদব একটা  কৗিপন পেড় আেছন আেরকটা  কৗিপন রাজমহেলর  কাথাও  েকােত িদেয়েছন। 
 কৗিপনটা পুেড় যােব তাই  সটােক  দৗেড় আনেত  গেছন। রাজা জনক তখন  হেস এই   াকটা বলেছন িম িথলায় াং 
 দ ী া য়া ং ন  ম দ িত িক ন। ‘ হ  কেদব! তুিম িনেজেক    ানী মেন করছ আর  তামার একিট  কৗিপন পুেড় যােব 
তােক র া করার জ  ছুেট যা  িক  রাজমহেলর কথা বাদ দাও আমার পুেরা িমিথলা যিদ পুেড় ছাই হেয় যায় তােত 
আমার িকছু এেস যােব না। রাজা জনকই ভারেতর জীবেনর িঠক িঠক আদশ । একিদেক রাজা অ  িদেক    ানী 
আবার আেরক িদেক িতিন পূণ   ত ােগ  িতি ত।  
 
  বাধ  বেল একজন ঋিষ িছেলন। রাজা যযািত একবার  বাধ  ঋিষর সমীেপ িগেয় বলেছন আপিন আমােক িকছু 
উপেদশ িদন যােত আমার মনটা শাি  ও স ি  পায়।  বাধ  ঋিষ তখন বলেছন ‘ দেখা বাপু, আিম  তা উপেদশ িদই না, 
আিম উপেদশ  হণ কির। তেব িক জান আিম অেনেকর কােছই অেনক উপেদশ  পেয়িছ িক   স েলা সবই সে ত মা । 
আিম িকভােব িকভােব উপেদশ  পেয়িছ  সই কািহনী েলাই আিম  তামােক বেল যাি ,  সখান  থেক তুিম িনেজ িবচার 
কের উপেদশ িহসােব  হণ কের নাও’। ভাগবেত অবধেূতর কািহনীেত এই কািহনীই সামা  একটু অ  ভােব আেছ। 
এখােন কেয়কজেনর কথা বলা হে  যােদর মাধ েম  বাধ  ঋিষ উপেদশ  পেয়িছেলন। এেদর মেধ  িপ লা নােম একজন 
 ব ানারী, একিট  ড়র পািখ, একটা সপ , এক ব াধ, একজন  য বাণ  তরী কের আর একজন  মারী ক া। এই ছয় 
জেনর কােছ  বাধ  ঋিষ িবিভ  িজিনেষর িশ া  পেয়িছেলন। এই কািহনী েলােক অেনক ভােব পিরেবশন করা হয়।  
 
 িপ লা একিদন খে েরর আশায় দািঁড়েয় আেছ।  সিদন তার কােছ  কউ এেলা না, তখন তার সব আশা িনরাশায় 
পয  বিসত হেয়  গেছ।  সই মু েত  তার মেধ  একটা  চতনা এল, এই আশায়  থেক  থেক িমিছিমিছ আমার জীবন ন  
করিছ। তখন  স ঘের িগেয় শাি েত িন া  গল। আশা যখনই ত াগ হেয় যায় তখনই  কৃত শাি । িচেলর মুেখ একটা 
মাছ িছল। কাক েলা কা কা কের িচেলর  পছেন উেড় চেলেছ। িচলটা িকছুেতই শাি  পাি ল না। মুখ  থেক যখন মাছটা 
পেড়  গেল তখন কাক েলা িচলেক  ছেড় মােছর িদেক চেল  গল।  ভাগ ব   থেক যখন মা ষ সের আেস তখনই শাি । 
সাপ কখন িনেজ আ ানা  তরী কের না, অপেরর আ ানায় িগেয় থােক। ই ঁর গত  বানায় আর সাপ িগেয় গত  খঁুেজ িনেয় 
ই ঁরেক  খেয় ই ঁেরর গেত ই থােক। িবষয় আশয় করা মােনই ই ঁেরর মত ঝােমলা আসেব। টেপালিজ বেল গিণতে েদর 
একটা শাখা আেছ, পৃিথবীর মেধ  এই শাখার িযিন সব  থেক বড় গিণত  তারঁ িনেজর বািড় বেল িকছুই িছল না। িনেজর 
 েটা বড়   টেকেশই তাঁর সব িজিনষ থাকত। হঠাৎ  কান ব ুর বািড়েত িগেয়  পৗঁেছ  যেতন,  সখােন  -িতন মাস  থেক 
তারঁ কাজকম  চালােতন। যখন মেন করেতন এই বািড়েত অেনক িদন থাকা হেয়  গেছ, তখন ঐ  েটা   টেকেশ িনেজর 
সব িকছ ুভের িনেয় স  াসীর মত  বিরেয় চেল যােবন। বািড় বানােল তার হাজারটা ঝােমলা এেস যায়। একজন স  াসী, 
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তারঁ অেনক  ণ আেছ, এখন  স যিদ  িট ঘর িনেয় একটা  ছা  আ ম বানায়, এখন তােক জেলর ব ব া করেত হেব, 
জেলর জ  তাঁেক ট া  িদেত হেব, তারপর ইেলি কাল লাইেনর ব ব া করেত হেব। এরপর িমউিনিসপ ািলেট ট া  
িদেত হেব, বািড় রঙ করােত হেব, বািড়  মরামত করেত হেব। কত রকেমর ঝােমলা এেস যাে । এই ঝােমলােক মাথায় 
বেয় িনেয় িক আর উ  িচ ন করেব! এই কারেণ যার উ  িচ ন কের তােদর পে  এই সব ঝােমলা সামলান স ব নয়। 
যারঁা উ  িচ ন িনেয় থােকন তা ঁেদর জীবন চালােনার জ   যটু  দরকার তার দায়ী   য সমাজ  হণ কের না  সই 
সমােজর কখনই অভু দয় হেব না।  সইজ  আেগকার িদেন সমাজ  া ণেদর বেল িদল  তামরা জাগিতক িকছ ু ত াশা 
কেরা না,  যটু  না হেল চলেব না  সইটু  তুিম রাজার কােছ  পেয় যােব,  তামার কাজ উ  িচ ন কের যাওয়া। রাজারা 
 া ণেদর িকছু জিম জায়গা দানপ  কের িদেতন তাই তােঁদর  কান ট া  িদেত হত না। সমােজর উ িব রাও জানেতন 
নানা রকেমর ঝােমলার মেধ  উ  িচ ন করা স বই না। তাই  া ণেদর িবেশষ িকছ ু েযাগ  িবধা িদেয় নানা ভােব 
তােঁদর প ৃেপাষকতা করত।  
 
 নদীয়ােত একজন  া ণ িছেলন, তারঁ নাম িছল রামনাথ।  ােমর বাইের িতিন একটা  ঁেড় ঘের থাকেতন।  াম 
 থেক িকছ ুচাল  জাগাড় কের ভাত রাঁধেতন আর  তঁতুল পাতার  ঝাল কের িনেজও  খেতন আর  ীেকও তাই খাওয়ােতন, 
আর যত ছা রা তার কােছ অধ য়ণ করত তােদরও খাওয়ােতন।  সই  থেক তারঁ নাম হেয় যায় বুেনা রামনাথ।  কান 
িকছুেতই তারঁ  কান  ে প িছল না, িক  নদীয়ার সবাই বুেনা রামনাথেক একজন     পি ত বেল স ান করত।  ী সব 
সময় তাি   দওয়া শািড় পড়েতন আর হােত একটা লাল  েতা বাধঁেতন, মােন শাঁখা বা চুির  কনারও পয়সা িছল না। 
গ ায়  া েণর  ী একিদন  ান করেছন। নদীয়ার রাজা িযিন িছেলন তারঁ রানীও তখন পােশই  ান করিছল। জেল ছপাৎ 
ছপাৎ কের নামেত িগেয় রানীর গােয় জেলর িছেট  গেছ। রানী তখন বলেছ ‘হােত লাল েতা তােত আবার এত অহ ার’! 
মােন  তামার চুির  কনারও পয়সা  নই তােতই এত অহ ার।  া ণী তখন বলেছন ‘আমার হােত লাল েতা আেছ বেল 
নদীয়ায় আমার স ান আেছ’। রানী ঐ কথা  েন খুব অপমািনত  বাধ কের রাজােক িগেয় নািলশ কেরেছ। রাজা  েন 
 খাজঁ িনেয় জানেলন এ হল বুেনা রামনােথর  ী। রাজা ছ েবেশ  া েণর কােছ  গেছন। রাজা িগেয় আলাপ কের বুঝেত 
পারল  া ণ সিত ই একজন বড় পি ত। আরও সব  খাজঁ  নওয়ার পর রাজা  যভােবই  হাক  া েণর পাি েত  আর এই 
সহজ সরল জীবনধারায় খুব  ভািবত হেয় পি তেক বলেছন ‘আপনার যিদ  কান িকছুর  েয়াজন থােক আমােক বলেত 
পােরন’।  া ণ বলেছন ‘না না, আমার িকছু লাগেব না।  াম  থেক আমার  ী চাল-টাল যা পায় িনেয় আেস আর এই 
 তঁতুল গাছ যত িদন আেছ আমার  কান িচ া  নই।  তঁতুল পাতার  ঝাল হেয় যায় আর ভাতও হেয় যায়, ব    এেতই 
আমার সব িকছু িমেট যায়’। রাজা  েন হতব  হেয়  গেছন ‘িকছু একটা আপিন িনন’। পি ত এখনও জােন না  য িতিন 
নদীয়ার রাজার সােথ কথা বলেছন। তখন পি ত অেনক  ভেব িচে  বলেছন ‘আিম যা চাইব আপিন িদেত পারেবন’? 
রাজা সে  সে  বলেছন ‘ াঁ,  া,ঁ আপিন একবার বেল  দখুন না, আিম িদেত পাির িকনা’। তখন পি ত বলেছন 
‘ব াকারেণ একটা শ  আেছ যার অথ   আিম িকছুেতই উ ার করেত পারিছ না। আপিন এই শ টার অথ   উ ার করার 
ব ব া কিরেয়  দেবন’? রাজা পি েতর কথা  েন মাথা নত কের তােঁক  ণাম কের বলেছন ‘এই  া েণর  ীর হােত 
লাল েতা বাধঁা আেছ তাই নদীয়ায় তা ঁর এত স ান’। অভাব   পি ত,  সইজ ই স ান। ভারেতর যা িকছ ুস ান এই 
অভাব    া ণেদর জ ই হেয়িছল। এই  য পাি ত ,  ধ ুপাি ত ই নয় কারণ পাি ত   তা  য  কান  লাকই অজ  ন কের 
িনেত পাের, িক  এই পাি েত র সােথ  য এই ত াগ, এই কৃ  সাধন আর  কাথাও পাওয়া যােব না,  যটা ভারেতর 
 া ণেদর মেধ  িছল।  
 

আেলকজা ার যখন িব  জেয়  বিরেয়েছন তখন তার সােথ কেয়ক জন  সৗিফ  পি েতর পিরচয় হেয়িছল। এর 
মেধ  একজন  সৗিফ  সব সময় খািল গােয় পেড় থাকত। শীত,  ী , বৃি   কান িকছুেতই তার িকছুই হত না। িবরাট 
দাশ িনক পি ত িক  ঐভােব রা ার ধাের পেড় থাকেতন। আেলকজা ার তারঁ নােম অেনক কথা  েনেছন। িতিন একবার 
তারঁ সােথ  দখা করেত যােবন বেল িঠক করেলন। আেলকজা ােরর স ীরা িনেষধ করেছ আপিন ওর কােছ যােবন না, 
জামা-কাপড় পেড় না, পাগেলর মত পেড় থােক। তাও আেলকজা ার তারঁ কােছ িগেয়েছন। শীতকাল।  লাকিট  েয় 
আেছ। আেলকজা ার দািঁড়েয় আেছন। আেলকজা ােরর ছায়া  লাকিটর গােয় পেড়েছ। আেলকজা ার  লাকিটেক িকছু    
কেরেছন। ঐ সময়  ধ ুআেলকজা ার িছেলন আর ঐ দাশ িনক পি ত িছেলন, পােশ আর  কউ িছল না।  জেন িক কথা 
হেয়েছ  সটাও িলিপব  হয়িন। আেলকজা ােরর  ে র উ র িদেয়েছন। উ র  েন আেলকজা ার খুব খুশী হেয়েছন। 
তখন দাশ িনক পি তেক িজে স করেছন ‘আিম িক আপনার জ  িকছ ুকরেত পাির’? বারবার আেলকজা ার বলেছন 
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আপনার জ  আিম যিদ িকছু করেত পাির। পি ত তখন বলেছন ‘আিম যা বলব তুিম আমার জ  তাই করেত পারেব’? 
‘ া ঁআিম তাই করব’।  বার িতনবার এক কথা বলার পর পি ত বলেছন ‘তুিম আমার  রাদটােক আটেক িদ , তুিম 
যিদ একটু সের দাঁড়াও তাহেল আিম একট ু রাদ  পেত পাির’। আেলকজা ার অিভভূত হেয়  গেলন।  সই উল , পাগল 
বেল সবাই যােক জােন তারঁ কােছ িব িবজয়ী আেলকজা ার মাথা নত কের িদেলন। এই  ের যত ণ  ানী, পি তরা না 
 যেত পারেছ, কাঙালী, পাগল, িভখারীর মত যত ণ না থাকেব তত ণ সমাজ কখনই এেগােত পারেব না। িশ ক সমাজ 
যখন ঝা া হােত আমােদর দাবী মানেত হেব বেল রা ায়  নেম  গেছ তখন  বাঝাই যাে  এই সমােজর আর িকছুই হেব 
না। আেমিরকােত যখন ি ং ন ইউিনভািস  িট করা হল তখন তারা বুেঝ িগেয়িছল  য, এই আধপাগলা যত িব ানী আেছ 
এেদর ইউিনভািস িটর দায়ী  সামলােনার ফ ুসরৎ থাকেব না, আপিন পড়ােত হেল পড়ান, গেবষণা িনেয় থা ন আপনােদর 
এই কােজই পুেরাপুির  ছেড়  দওয়া হল। আইন াইেনর মত িবে র বড় বড় িব ানীরা ঐখােন িগেয় জেড়া হেয়  গেলন। 
সব  থেক  বশী মাইেন, ভােলা বাংেলা, আর সব িকছু  ী,  কান দায়ী   নই িনেজর আনে  আপিন কাজ কের যান। 
আইন াইনেক িনেয় একটা  কৗতুক ঘটনাই আেছ। একিদন আইন াইন ি ং ন ইউিনভািস  িটেত  ফান করেছন ‘দয়া 
কের আপিন আমােক আইন াইেনর  ফান না ারটা  দেবন’? অ   া   থেক আইন াইনেক বলা হল িম ার 
আইন াইেনর  ফান না ার  দওয়া িনেষধ আেছ। আইন াইন তখন িফসিফস কের বলেছন ‘িকছু মেন করেবন না, আিম 
আইন াইন বলিছ। আমার  ফান না ারটা মেন  নই আর আমার বািড়টা খঁুেজ পাি না তাই আিম  ফান কের িজে স 
করতাম আমার বািড়টা  কাথায়’। এই িছেলন আইন াইন,  কাথায় আেছন ভুেল  গেছন। ইউিনভািস  িটর ক া ােস হাঁটেত 
িগেয় রা া হািরেয়  ফেলেছন। িনেজর জগেত িতিন হািরেয়  গেছন। এই ধরেণর আধ পাগলা না হেল মহৎ হওয়া যায় না।  
 
  বাধ  ঋিষ এইটাই বলেছন, িনেজর বািড় বানােল মাথায় কত রকেমর ঝােমলা এেস যােব। সাপ  থেক আিম এই 
িশ া  পেয়িছ। আমরা যিদ িকছ ু িশখেত চাই  কৃিতর চািরপােশ ভােলা কের নজর িদেলই  শখার অেনক িকছইু  পেয় 
যাব। সাপ কখন িনেজ বািড় বানায় না,  যখােন গত  পােব  সখােনই ম  হেয়  থেক যােব। তারপের একটা পািখর কথা 
বলেছন  য কা র সােথ শ তা কের না,  যখােন যা পােব তােতই তার সব িকছু িমেট িগেয় স ি   পেয় যায়, এর কাছ 
 থেক আিম অে াহ িশেখিছ। এরপর একজন  লােকর কথা বলেছন,  যটা আমরা কথামৃেতও পাই। একজন বাণ  তরী 
করিছল, বাণ  তরীেত এমন িনম  হেয়  গেছ  য রাজার বরক াজরা যাে   সিদেকও তার  কান  শঁ  নই।  শেষ একজন 
 মাির  মেয়র কথা বলেছন।  মেয়িটর িবেয়র ব াপাের কথা বলার জ   ছেলর বািড়র  লােকরা এেসেছ।  মেয়িট তখন 
ধান ভাঙিছল। ধান ভাঙার সময় তার চুিরেত ঝনঝন আওয়াজ হি ল। চুিরর আওয়াজ  েন অিতিথরা মেন করেত পাের 
 য অিতিথ আসার পর ধান ভাঙা হে  তার মােন বািড়েত িকছ ু নই।  মেয়িটও চাইেছ না  য এটা  কউ  জেন যাক।  স 
তখন হােতর চুিড় েলােক একটা একটা কের ভাঙেত    কেরেছ। যখন  েটা চুিড়েত এেস  ঠেকেছ তখনও আওয়াজ 
হে   দেখ ি তীয় চুিড়টাও  ভেঙ িদেয়েছ। যখন একিট চুিড়  থেক  গল তখন সব আওয়াজ ব  হেয়  গল।  সখান  থেক 
 বাধ  ঋিষ িশখেলন  জন পয  ও যিদ এক সে  থােক তাহেল িক  অশাি  লাগেবই। তাই মেন মেন একা হেয় যাও। 
 বাধ  ঋিষ রাজা যযািতেক বলেছন আিম এইভােব  কৃিত  থেক িশ া  পেয়িছ।    
 
জ গেত  ে খ িক ভা েব িবচ রণ করা যা য় –  া ণ ও   া দ সংল া প 
 যুিধি ত    করেছন ‘ হ িপতামহ! মা ষ িক প চির  আ য় করেল  শাকশূ  হেয় এই জগেত িবচরণ করেত 
পাের আর িক কাজ করেল উৎকৃ  গিত া  হয়’? তখন   ােদর একটা কািহনী িনেয় ভী  বলেছন।   াদ একিদন 
 দখেছন চর ং  া ণ ং কি ৎ কল িচ মনাম য়  । প   র াজা   াে দ া বুি ম া   বু ি স ত  । ।১৩/১৭৩/৩। 
এক  া ণ যাে ন যারঁ িচ  এেকবাের  দঢ়ৃ তাঁর  শাক  ঃখ বেল িকছু  নই। একা রেয়েছন।   াদ তােঁক িজে স 
করেছন ‘ হ  া ণ! যত মা ষ আেছ সবাই কাম   ােধর  বােহ হাবুডুবু  খেত  খেত  ভেস যাে  িক   সখােন আপিন 
পুেরা উদাসীন, এটা িক কের স ব হে ? আপনার মেধ  িক বুি ,  কা   শা ,  কা   বিৃ  এমন আেছ যার জ  আপনার 
এই রকম  মতা হেয়  গেছ। কাম   ােধর ব ােত সবাই  ভেস যাে  িক  আপিন এই রকম উদাসীন িক ভােব 
রেয়েছন’?  া ণ খুব  মধাবী ও পি ত িছেলন। িতিন বলেছন প    াদ ভূত ানামুৎপ ি ম ি নিম তাঃ।  াসং বৃি ং 
িবন াশ  ন   ে  নচ ব ে থ।।১৩/১৭৩/১০। ‘ হ দানবরাজ   াদ! এই জগেত যত  াণী আেছ আর তােদর  য 
উৎপি , বৃি ,  াস ও িবনাশ, এই চারেট পরমা া  থেকই হয়, এটা আিম বুেঝ  গিছ’। ষড়িবকারেক এখােন চারেট 
িবকাের িনেয় আসা হেয়েছ উৎপি , বৃি ,  াস ও িবনাশ। উৎপি  মােন মা ষ জ  িনল, বৃি  –  স বড় হেত থাকল, 
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 াস – বৃ  হে  আর িবনাশ – মারা  গল। এই চারেট পরমা া  থেকই হে  এইটা বুেঝ  নওয়ার ফেল কা র জ  হল 
তােত আমার আন  হয় না, কা র মৃতু  হেলও আমার  কান  ঃখ হয় না। এটা হল  থম। এরপর হল, এর আেগ আেগ 
মা ষ যা িকছু কেরেছ, তার উপর িনভ র কের আজেক তার এই  ভাব  তরী হেয়েছ।  যমনিট  ভাব হেয়েছ  স  সই 
রকমই কাজ করেছ, তাই তােক  দাষ িদেয় িক লাভ। এই ভাবটােক অবল ন কের সাধনা করা খুব কিঠন। মা ষ কত 
রকম আেজবােজ কাজ কের,  নাংরা কথা বেল। এখােন িকছুর করার  নই। গত গত জে র অেনক সং ার  স  ভতের 
জিমেয়  রেখেছ,  যমন  যমন সং ার  স জিমেয়েছ তার  ভাবটাও  সই রকমই হেব। পাঁচ-ছয় মােসর বা ােক  কােল 
িনেয়  খলা করােত িগেয় যিদ বা া  প াপ কের  দয় তখন িক আিম  রেগ িগেয় বা ােক মারেত    করব! এটা  তা 
বা া তার  ভােব করেছ, এই িনেয়  তা  কউ রাগ কের না, বা ােক মারেতও যায় না। জগতেক যখন একটা িশ  মেন 
করেব,  যটাই করেছ  স তার  ভােব করেছ, তখন  স িনিব কার হেয় যােব।  সটা  দেখ আর আন ও হেব না বা  ঃখও 
হেব না। সারা জগেতর  িত যখন এই দিৃ ভ ী এেস যােব  য এইটাই তার ধম , এইটাই তার  ভাব, তখন আর িকছুই 
তার মেন হেব না।  া ণ বলেছন প    াদ সংে যাগ া   িব ে য়াগপর ায়ণা  । স য়াং  িবন াশা া   িচ ি দে ধ 
মনঃ।।১৩/১৭৩/১২। ‘ হ   াদ! আিম জািন এই জগেত যত রকেমর সংেযাগ হয়, সব সংেযােগর পিরণিত িবেয়াগ। এই 
িবেয়াগটাই জগেতর শা ত িনয়ম। আর যত ধরেণর স য় হয় এর িবনাশ হল সমাি েত’। যা িকছুই আমরা স য় কির না 
 কন, বািড় বানাই বা টাকা-পয়সাই জমাই এর একিদন সমাি  হেবই।  া ণ তাই বলেছন সম  িকছরু এই পিরণিত যখন 
আিম  জেন  গিছ তখন আিম  কান িকছুেত মন লাগাই না। কা র সােথ সংেযাগও কিরনা বা  কান িকছ ুস য়ও কিরনা, 
আিম জািন এ েলা আজ আেছ কাল থাকেব না। মহাভারেত এই কথা েলা যত সহেজ বেল  দওয়া হেয়েছ, ব াপারটা অত 
সহেজ হয় না। আিম একটা িজিনষ  থেক দেূর থাকেত পাির িক  তাই বেল  সই িজিনেষর রস আমার  ভতর  থেক চেল 
যােব তা হয় না। গীতােতই ভগবান বলেছন িবষ য়া িব িন বত ে  িন রা হা র   দ িহন ঃ। রসবজ ং রেসা হপ   পর ং দ ৃ া 
িন বত ে ত।।(২/৪৯)। িবষয়  থেক আমরা সের  যেত পাির িক  িবষেয়র রস আমােদর  ভতর থাকেব আর  েযাগ  পেল 
 সই রস  থেক তৃ া আমােদর চাড়া মারেবই। আমরা যিদ এই  ভেব িনই  য সব সংেযােগরই পিরণিত িবেয়ােগ, সব 
স য়ই  শষ হেয় যায় তাই আিম আর  কান িকছুর জ   চ া করব না। িক  আমরা পারব না, কারণ আমার  কৃিতই 
 সই িদেক িনেয় িগেয় আমােক নািচেয় ছাড়েব। আধ াি কতার একটা  ের না  পৗঁছােল এই ভাবটা দঢ়ৃ হয় না।  
 
   াদ িজে স করেছন আপিন অজগর বৃি   কন অবল ন কের থােকন?  া ণ বলেছন, যখন ভােলা খাওয়া-
দাওয়া এেস যায় তখন একটু  বশী কের  খেয় িনই। আবার যখন  কান খাওয়া-দাওয়া পাইনা তখন অ  একটুেতই 
পিরতৃ  হেয় যাই। এটাই অজগর বৃি ।  া ণ বলেছন ‘ হ দানবরাজ! আমার বুি  অিবচল, মন আমার  কান িকছু 
 থেকই িবচ ুত হওয়ার অবকাশ পায় না। কারণ আমার মন সব সময় পরমা ার িচ েন িনযু । আিম আমার ধম   থেক 
কখন চ ুত হইনা। ত পির আমার সাংসািরক ব বহার এখন খুব পিরিমত হেয়  গেছ। আমার গ ীটা খুব  ছাট হেয়  গেছ, 
 বশী  লােকর সে   মলােমশা কিরনা। ভােলামে র  ান আমার হেয়  গেছ, আমার মন  থেক সব ধরেণর  বৃি  চেল 
 গেছ।  সইজ  আিম এই রকম আনে  আিছ’।  
 
জ , ক ম  ফ ল ও প ূ ণ ফ লা িদ িন ধ  া রেণ মহা ভা রেতর িন জ  মত এবং সত  ও মেডেলর পাথ  ক  
 মহাভারেতর আেলাচনার   েত আমরা একটা কথা বেলিছলাম  য কম বােদর কথা  থম উপিনষেদই এেস 
িগেয়িছল। আসেল  বদ ও উপিনষেদ  য ভাব েলা এেস িগেয়িছল পেরর িদেক িবিভ  শা  ঐ ভাব েলােক ধীের ধীের 
িব ার কের এিগেয়  গেছ। পেরর িদেক  য সব ঋিষরা বা িচ ািবদরা এেসেছন তারঁা  বদ উপিনষেদর এেককিট ভাব ধের 
িনেয়ই আধ াি ক লে  র িদেক এিগেয়  গেছন। কম বাদ  বেদ িঠক পির ার ভােব পাওয়া যায় না, যিদও উপিনষেদ 
কম বােদর একটু  ছায়ঁা হা া ভােব এসেছ। কেঠাপিনষেদই  যমন আমরা একটা জায়গােত পাি   যখােন যমরাজ মৃতু র 
পর মা ষ  কাথায় যায় বলেত িগেয় বলেছন, মা ষ  যমন  ান লাভ ও  যমন কম  কেরেছ, এই  েটােক িমিলেয় মৃতু র 
পর  সই রকম শরীর ধারণ কের – যথ া কম  যথ া  ত  । আমােদর খুব ভােলা কের মেন রাখেত হেব  য বত মান িহ ধম  
পুেরাপুির মহাভারেতর ধেম র উপর দাঁিড়েয় আেছ। মহাভারত যা িকছু িদেয়  গেছ  সটাই িহ ধেম   থেক  গেছ আর 
মহাভারত  য েলােক  ফেল িদেয়েছ  স েলা িহ ধেম   জায়গা পায়িন। মহাভারত এক িবশাল কীিত , িবরাট শা । 
মহাভারেতরই অেনক িকছুেক পেরর িদেক শা  িল িনেজেদর মত কের codified কেরেছ।  যমন এই শাি পেব ই 
 যাগসাধনা িনেয় একটা অধ ায় আেছ। মহাভারেত  যাগসাধনার ব াপাের  য ব ব  রাখা হেয়েছ, পত লী  যাগসূে  
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আবার  স েলােক পাওয়া যােব না বা গীতােতও পাওয়া যায় না। পত লী বা গীতােত  যাগসাধনার ব াপারটােক আরও 
 সংব  ভােব   র কের সাজান অব ােত পাওয়া যাে । মহাভারেত  যাগসাধনার দশ নেক খুব হা া ভােব উপ াপনা 
করা হেয়েছ। মেন হেব  যাগসাধনার ব াপাের এনােদর মাথায়  যন একটা িচ া ভাবনা এেসেছ,  সটােক অেনেকর সােথ 
আেলাচনা না কেরই  যমনিট ভাবনােত এেসেছ িঠক  তমনিট বেল  গেছন। পেরর িদেক যাঁরা  যাগসাধনার ব াপাের অেনক 
িচ া ভাবনা কের এিগেয়  গেছন তারঁা এটােকই আরও পির ার কের  বঁেধ িদেলন।  
 
 আমরা এখন মহাভারেতর শাি পেব   আিছ। ভী  এখনও শরশয ায় শািয়ত। যুিধি র িনয়িমত িপতামেহর কােছ 
যাে ন আর অেনক ধরেণর    কের যাে ন। এই ম ুেত  আমােদর পে  বলা স ব নয় যুিধি র িক আেদৗ ভী েক    
কেরিছেলন, না িক পেরর িদেকর মণীিষেদর মেন অেনক    এেসিছল  য েলােক িনেজেদর মত িচ া ভাবনা কের 
মহাভারেতর মেধ  সািজেয়  দওয়া হেয়েছ। একবার যিদ বেল  দওয়া হয় িপতামহ ভী  শরশয ায়  েয় আেছন আর 
যুিধি র  ে র পর    কের যাে ন আর যত খুশী অধ ায়  তরী করা  হাক না  কন তােত কািহনীেত  কান পিরবত ন 
হেব না। যুিধি েরর  বশীর ভাগ    আমােদর সবারই মেনর মেধ  িবি   ভােব জাগেত পাের,  সই    েলােকই 
মহাভারেত সািজয়  িছেয় যুিধি েরর মাধ েম পিরেবিশত করা হে । ভীে র উ ের  য মত েলা  বিরেয় আসেছ তার সব 
মতেকই  য আমােদর  মেন িনেত হেব এমন নয়। কারণ ধম  সব সময় গিতশীল, আমার ধম  আপনার ধম   কান িদন এক 
হেব না। িহ  ধম   খুবই  খালােমলা ধম ,  সইজ  িহ ধম েক কখনই একিট কথােত ব াখ া করা যায় না।  ী ান, 
ইসলামেক বেল  দওয়া  যেত পাের এইটাই ইসলাম বা  ী ান ধম  িক  এইটাই িহ ধম  এইভােব িহ ধম েক বেল  দওয়া 
যােব না। িহ ধম  খুব  খালােমলা। ইসলােমও  যখােন তারা খুব ক র  সখােনও অেনক িঢেলঢালা, যার জ  ইসলােমও 
হাজার হাজার শাখা আেছ।  কন হে ?  কাথাও তারা পুেরা িথেয়ালিজেক  মেন িনে  না,  কাথাও তােদর একট ুফাকঁ 
রেয়েছ বেল অ  রকম ভাবনা িচ া এেস পড়েছ। আসেল িনেজর মনই  শষ   । মা ষ ঐটাই কের  যটা তার মন বেল। 
মহাভারেতর িবেশষ  এইটাই, যত রকেমর মন হেত পাের, যত রকেমর িচ ন হেত পাের সব মহাভারেত বেল  দওয়া 
হেয়েছ। এই জগেত  য  কান  জেনর মন কখনই এক রকম হেত পােরনা। একমা  মন এক হয় িমিলটািরেত আর পািট  
ক াডারেদর, ওপর  থেক  যটা বেল  দওয়া হেব  সটাই তােদর  মেন িনেত হেব, এরা িনেজেদর মনটােক  মের  রেখেছ। 
এরাও যখন  সই মন  থেক  বিরেয় আসেব তখন এেদর যিদ একটা কিবতা িদেয় বলা হয় কিবতাটা আপনার  কমন 
লাগেছ, তখন পাচঁজন পাচঁ রকম ম ব  করেব। কখনই  জেনর মন এক হেত পােরনা, যিদ  জেনর মন এক হেয় যায় 
তাহেল বুেঝ িনেত হেব একজন মের  গেছ। এখন যিদ আমােদর  জেনর মন সমান না হয় তাহেল আমােদর একজেনর 
মন কম    হেব। এটা খুবই সাধারণ ব াপার, এেত বুি  লাগাবারও  েয়াজন হয় না। যার মন কম   , স েটর সময় 
 স ঐ অ   মন িনেয়ই  সই স েটর  মাকািবলা করেব। এই পিরি িত  থেক বাচঁানর জ ই বলা হয়, তুিম  তা িনেজই 
জাননা  তামার মন কতটা    আর কতটা অ  ,  সইজ  যত ণ না তুিম বুঝেত পারছ  তামার মন স ণূ      হেয় 
 গেছ তত ণ তুিম বড়েদর কথা  মেন চল, ত া া ং  মা ণ ং  ত। শা   যটা  যভােব করেত বেলেছ িঠক  সই রকমিট 
কের যাও। যিদ তা না কর তাহেল  তামােক সম ায়  ফেল  দেব। সােপর  লজ একিদন ম ু ুেক বলেছ ‘আমােক  কন 
সব সময়  তামার  পছেন  পছেন চলেত হেব? আিম এিগেয় এিগেয় চলব আর তুিম আমােক অ সরণ করেব’। ম ু ুবলল 
‘িঠক আেছ বাবা, তুিম তাই কর’। এখন সােপর  লজ চলল আেগ আর ম ু ুচলল তার  পছেন  পছেন।  লজ  তা আর 
িকছু  দখেত পায় না। চলেত চলেত িগেয় একটা গেত র মেধ  পেড়  গেছ।  লজ তখন বলেছ এখন িক হেব আমার। ম ু ু 
বলেছ িঠক আেছ আিম  তামােক বার কের িনেয় চলেত    করিছ। তারপর ম ু ুতােক গত   থেক বার কের িনেয় এল। 
এইভােব চলেছ। আবার  লজ বলেছ আিমই এিগেয় এিগেয় যাব আর তুিম আমার  পছেন  পছেন আসেব। এবাের একটা 
কাটঁার  ঝােপর মেধ  িগেয় পেড়েছ। কাটঁােত শরীর র ারি  হেয়  গেছ। ম ু ুআবার তােক বার কের িনেয় এেসেছ। 
আবার  লজ এিগেয় এিগেয় চেলেছ। তৃতীয়বার িগেয় সাপ আ েনর মেধ  পেড়েছ। সােপর আর বাচঁার  কান উপায় িছল 
না। এইটাই হয়। অ   মেনর অিধকারী আর অেযাগ   লােকর হােত যিদ  মতা চেল আেস তার    েয়াগ হেত  বশী ণ 
সময় লােগ না। কাম,   াধ,  লাভ,  মাহ এ েলাই অ   মেনর ধম । মা ষ কতটা    মেনর অিধকারী হেয়েছ তার উপর 
িনভ র কের তার িনেজেক  নতৃ   দওয়ার  মতা আেছ িকনা। িনেজেক  নতৃ   দওয়া  মতা যত ণ না হে  তত ণ 
শা  যা বলেছ  তামার  সটাই করা সব  থেক জ ির। এখন আিম  কা   শা েক অ সরণ করব?  সটা আমার ব াপার। 
 কান শা ই বেল না  য তুিম কাম,   াধ,  লাভ,  মােহ ঝািঁপেয় পড়।  জ ােব া, বাইেবল,  কারান, ি িপটক ইত ািদ 
যত শা  আেছ  কান শা ই বলেব না  য কাম,   াধ,  লাভ,  মাহেত ঝা ঁিপেয় পড়। শা  বেল  দেব আ া আলাদা, 
ফাদার ইন  হেভন, িব ুর কথা বলেব িক  এটা বলেব না  য তুিম খুব কের  ভাগ কের নাও আর  যখােন যা িকছু আেছ 
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সব লুেটপুেট নাও।  সইজ  বলা হয় ত া া ং  মা ণ ং  ত। িক  এটা কােদর জ ? অ   মন যােদর তােদর জ । 
আমােদর সবারই মন অ  । িক  একবার যিদ বুেঝ িনই আমার মেনর মেধ  কাম,   াধ,  লাভ,  মাহ, মদ, মাৎসয   
আেছ, এ েলার একটাও যিদ    অব ােতও থােক তাহেল বুঝেত হেব আমার মন এখনও    হয়িন। এখন আমােক 
একটা শা েক ধের িনেত হেব। তা আিম কথামতৃেক ধরব, না  কারানেক ধরব তার  কান      নই, একটা শা েক 
ধরেত হেব।  য শা েক ধরব  সই শা   য রকমিট বেলেছ আমােক  সই রকমিট করেত হেব। ঐ শাে র কথােক পালন 
করেত করেত আমার মনটা আে  আে     হেত থাকেব। এখােন  য    েলা উ াপন করা হেয়েছ, আমােদর অ   
মেন নানান রকেমর    ওেঠ। আর আমরা সবাই িনেজেক বড় ও াদ মেন কির। সে িটস সব সময়  ান লােভর  পছেন 
 লেগ থাকত। একবার সে িটস ডায়নার মি ের  গেছন, মি ের সে িটস িজে স করেছ আমার শহর এেথে  সব 
 থেক বুি মান  ক?  দবীর  দববাণীেত উ র এল সে িটস।  দববাণী  েন সে িটস খুব হতাশ হেয়  গেছ, আমােক িক 
কের সব  থেক বুি মান বলেছ! পাহাড়  থেক িফের আসার সময় নামেত নামেত সে িটস ভাবেছ  দবী  কন আমােক 
বলল আিম সব  থেক বুি মান! ভাবেত ভাবেত তখন তারঁ মন বুঝেত পারল, ও এই ব াপার। বাকীরা সবাই মেন কের 
আিম  ানী আর আিম িনেজেক মেন কির আিম অ ানী,  সইজ ই আমােক বুি মান বলা হে ।  কেনাপিনষেদ অেনক 
আেগই এই ম  এেস িগেয়েছ –  য া ন দ েবদ তে দ  ব েদ ি ত চ।  য মেন কের বুেঝ  গেছ  স  বােঝিন,  য মেন কের 
 বােঝিন  সই বুেঝেছ। এখােন বলা হে     বা ঈ েরর ব াপাের।  য মেন কের    িক, আ া িক, ঈ র িক বুেঝ 
 গিছ আসেল  স িকছুই  বােঝিন। িক   য বলেছ    িক  বাঝা যাে  না, আমােক বুিঝেয় দাও,  সই বুেঝেছ। এখােন 
এই    েলা আমার আপনার সবার অ   মেনর জ । আমরা সবাই িনেজেক মেন কির আমার মত  কউ  নই। িক  
এই ভাবটা বাইের  কউ  কাশ কের না,  ভতের রােখ। আমরা িনেজেদর যতই ও াদ মেন কির এই    েলা আমােদর 
মেনর মেধ  ওেঠ।  সই    েলােক িনেয় িবিভ  রকেমর আেলাচনা করা হেয়েছ। তেব মহাভারত এই    েলােক 
িকভােব  দখেছ, তখনকার িদেনর মহাপু ষরা বা মুিন ঋিষরা িকভােব  দখেতন  সটােক িনেয় আেলাচনা করেছন। 
 
 যুিধি র ভী েক    করেছন ‘ হ িপতামহ! শাে   েন এেসিছ দান, য , তপ আর   র  সবা এ েলাই 
পূণ কম । এই পূণ কেম র িক  কান ফল পাওয়া যায়’? ভী  উ র িদে ন আ নানথ যুে ন পাে প িনিবশে ত ম নঃ। 
 কম কল ুষং কৃ া কৃে   লােক িবধীয়ে ত।।১৩/১৭৫/২। ‘যুিধি র! মা ষ যখন কাম,   াধ,  লাভ,  মাহািদেত িল  
থােক এরা সবাই কৃ েলােক িগেয় পেড়, মােন নীচ  লােক িগেয় পেড়’। কেঠাপিনষেদ নিচেকতােক যমরাজ বলেছন 
 য ািন মে   পদ ে  শর ীর া য়  দ িহন ঃ।  াণ ুমে হ সং যি   যথ া কম  যথ া ত  ।।(২/২/৭)। মা েষর মৃতু র পর যখন তার 
নতুন জ   নওয়ার সময় আেস তখন তারা িবিভ   যািনেত যায়। যিদ খুব খারাপ কম  থােক তখন তারা  া  হেয়ও 
জ ায় অথ  াৎ গাছপালা হেয় জ ায়। িকভােব এ েলা িনধ  ািরত হয়?  যমনিট  তামার কম  িছল আর  যমনিট  তামার  ান 
িছল  সই অ সােরই িনধ  ািরত হয় তুিম  কান  যািনেত যােব।  ধ ু ান হেলই হেব না কম িটও িঠক হওয়া চাই। ভী  
বলেছন ‘তুিম  য    করছ এই কম  িলেত  কান পণূ  হয় িকনা, অব ই পূণ  হয়। যােদর জীবেন  কান উ  আদশ  
 নই, ধম  যােদর উে   নয় এরা মা েষর মেধ  িক রকম জান?  যমন ধান গােছর মেধ  ফা ঁপা ধান গাছ,  দখেত ধান 
গােছর মতই হেব, একই আকৃিত িক   সই গােছ  কান ফসল হয় না, যিদও বা শীষ  বেরায় িক  তার মেধ   কান দানা 
থােক না। মা েষর মেধ  এরা এই িচেট ধান, যােদর  কান উ  আদশ   নই। ডানাযু   ািণর মেধ  এরা মশা। মশারও 
ডানা থােক তাই বেল মশােক পািখ বলা যায় না। ধম িবহীন  লাকেকও ম   পদবাচ  করা হয় না’। মহাভারত এইসব 
ব াপাের খুব কড়া ভাষা ব বহার করেত  কান রকম ি ধা কেরিন। এ েলা সবই মহাভারেতর মত আর ধেম র ব াপাের 
এ েলা এেককিট মেডল। সত  আর মেডেলর মেধ  অেনক তফাৎ।  যমন গাছ  থেক আম নীেচ পেড় এটা হল একটা 
সত  আর মাধ াকষ  েণর িনয়ম হল একটা মেডল। িনয়ম যখন হয় তখন  সই িনয়মটা হল সত , সত   যটা  সটা সব কােল 
সব  ােন  েযাজ  হেব।  যমন িবনাশ, এটা হল সত । জগেতর যা িকছু আেছ সব িকছুর িবনাশ হেবই এইটাই িচর ন 
শা ত িনয়ম, এইটাই িঠক িঠক িনয়ম। িক  আমটা উপর  থেক নীেচ  কন পড়েছ  সটােক  বাঝােত িগেয় অেনক রকম 
ব াখ া  বিরেয় আসেত পাের, এ েলাই মেডল। িনউটন একটা মেডল িদেয়েছন, আইন াইন আেরকটা মেডল িদেয়েছন 
এইভােব  ীক িব ানীরা,  কায়া টাম িব ানীরা িবিভ  মেডল িদেয়েছন। মেডলটা িঠক না ভুল বলা আমােদর বুি র 
বাইের। কারণ আগামীকাল আেরকজন বড় িব ানী এেস বেল  দেব আজ পয    যা িকছু বলা হেয়েছ এ েলা সব ফালতু, 
এই িথেয়ািরটাই সব  থেক িঠক িঠক। িক  এটাও একটা মেডল। আমরা এখােন  য িজিনষ েলা আেলাচনা করিছ এ েলা 
সবই মেডল। মেডলেক সব সময় এেকবাের িঠক বেল ধের  নওয়া যায় না। িহ েদর সম া হল তারা মেডল েলােক খুব 
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আ িরক ভােব  মেন িনেয়েছ। তাহেল ধেম র সত টা িক? আধ াি ক জীবেন ধেম র একটাই সত  তা হল – ঈ রই ব  
বািক সব অব , সব ং খি দং   ,    ছাড়া িকছ ু  নই। এইটাই একমা  সত । বািক সব িকছু  ধুমা  মেডল। এই 
মেডলেক িনেয় খুব  বশী মাথা ঘামােত  নই। সব ধম ই এেককিট মেডল আর এই মেডলেক িনেয়ই পর র মারামাির 
করেত থােক। িক  সব ধম  এই সত েকই বলেছ, মুসলমানরা বলেছ আ াই আেছন,  ী ানরা বলেছ মাই ফাদার ইন 
 হেভন, িহ রা বলেছ সি দান ই ব ।  
 
 জীবনেক ব াখ া করেত িগেয়  ামীজীর সম  ব ব   েলােক যিদ সমি ত কের বলা হয় তখন সব িমিলেয় মা  
িতনেট মত আেস।  থম মত হল  যটা যুি বাদীরা বেলন, িব ানীরাও  যখােন ি ধা   থােকন। িব ানীেদর   ে  
সম া হল এনারা সব সময় কায   ও কারেণর স ক  েক বার করেত থাকেবন, আর যখন  থম কারেণর কথা বলেব তখন 
বলেব ঐটা চা । িব ান সব িকছুেতই বলেছ এটা  থেক এটা হয় ওটা  থেক এটা হয়,  কেমি   থেক    কের যা িকছু 
আেছ সব িকছুেত বেল  দেব এটা  থেক ওটা হয়, মােন সব িকছুর  পছেন কায   কারণেক িনেয় আসেব িক  যখন 
িব   া   কাথা  থেক এল, িব   া ও  তা একটা কায , এই কােয  র কারণটা িক? তখন িব ান বেল এর উ রেতা 
আমার  দওয়ার কথা নয়। তাহেল তুিম িকেসর িব ানী!  মূল কথা হল যুি বাদীরা বেল এবং িব ানীরাও বেল স ৃি টা 
 কন হল তােদর জানা  নই, এটা একটা চা ।  াশ এইট পােশর িবদ া িনেয় একিট  ছেল  যাগী হেয় আজ এগারশ 
 কািট টাকার মািলক। এখন যিদ এই ব াপাের যুি বাদীেদর িজ াসা করা হয় তারা বলেব  স  খেটেছ, একটা িবদ া তার 
িছল আর বািকটা চা । যার ঈ ের একিন  ভি  আেছ  স বলেব এটা তারঁ ই া।  থমিট নাি কবাদীেদর মত, ি তীয় 
মত আি কবাদীেদর মত, ঈ েরর ই া। তৃতীয় মতটা একমা  িহ েদরই। পের এই মতটাই  ােচ র অ  যত ধম  আেছ 
িশখ,  জন ও  বৗ েদর এেদর সবারই মত হেয়  গেছ।  সটা হল যা িকছু আমার সে  ঘটেছ এর জ  আিম িনেজই 
দায়ী। সম াটা িহ েদরই  বশী হয়,  কান সময় বলেছ ঈ েরর ই ােতই সব িকছ ুহে  অ  িদেক বেল সবই আমার 
কেম র জ  হে । এই  েটােক িহ রা  মলােত পােরনা বেল এেদর সম াটা  বশী হয়। এই  য  চ  গরেম আমরা 
হাকঁপাকঁ করিছ, যুি বাদীরা বলেব এটা আবহাওয়া  য রকম হওয়ার িছল  সই রকম হেয়েছ বেল গরম হে , বৃি  হেতও 
পাের আবার নাও হেত পাের। আি করা বলেব ঠা েরর ই ােতই এই গরম হে । আর যারা ক র  বদা ী তারা বলেব 
আমার কেম  এমন িকছ ুিছল  য আজেক আমােক এই গরম  ভাগ করেত হে । আমােদর মত সাধারণ মা ষ যারা, যােদর 
 কান আদশ   নই তারা কখন বলেব ঠা েরর ই ায় হে  আবার কখন বলেব আমার কপাল। িক   ামীজী বলেছন 
িহ েদর  বদাে র িস া    রণাদািয়নী ও  চ  শি দািয়নী। চা  মােন সমুে   ঢউ উঠেছ কখন  ঢউ আমােক উপের 
িনেয় যােব কখন নীেচ িনেয় আসেব তার  কান িঠক  নই। নাি ক মেত অন  শি র সামেন িনেজেক অসহায় হেয়  যেত 
হয়। ঈ েরর ই ার উপর যিদ চেল যায় তখন আিম এতই  ব ল  য যা িকছু হে   সটা অে র কাঁেধ চািপেয় িদি । 
 বদা  বলেব, তা নয়, আিম এর আেগ আেগ ভােলা কাজ কেরিছ তার ফল আজেক পাি , খারাপ কম  কেরিছ তার ফল 
আজেক পাি । আজেক যিদ ভােলা কাজ করেত থািক পের আমার সবই ভােলা হেব। তাই আমােক এখন ভােলা হেত 
হেব, এটােক ভগবােনর উপর ছাড়া যােব না। আমােকই আমার যা িকছু কের িনেত হেব।  ামীজী তাই  বদাে র উপর 
বারবার  জার িদেয়  গেছন।  ামীজী তাই বেল  গেলন  বদা ই ভিব েতর ধম । এখন আর  লাকেক এই বেল  বাকা 
বানান যােব না, ভগবান আকােশ একটা িসংহাসেন বেস  পার ক ু টার চালাে ন আর এেক বলেছন  তামার ঘাড়টা 
নাড়,  সও অমিন ঘাড় নাড়ল। এসব কথা বেল মা ষেক িব া  করার িদন চেল  গেছ। এখন সব আমার উপর িনভ র 
করেছ। আমার   ােট যিদ জল না আেস তাহেল আিম িক করব?  খেটখুেট িকছ ু  বশী টাকা  রাজগার কের আেরকটা 
  াট িকনব  যখােন চি শ ঘ টা জল পাওয়া যােব, ভগবােনর সে  এর  কান স ক    নই। যখন আিম িনেজর উপর সব 
িকছুেক  টেন িনলাম তখন এই মতটােক বলা হয় কম বাদ। মহাভারত কম বােদর উপর সব  থেক  বশী  জার িদেয়েছ। 
 শী ম িপ ধাব ং িবধান ম ধাব িত।  শ ে ত সহ শয়াে নন  যন  যন যথা কৃত  ।।১৩/১৭৫/৮। িক   র   ােকর 
ভাবিট! আপিন  যমনিট কম   কেরেছন,  ধ ুএই জে  নয় এর আেগর আেগর জে ও যত কম  করা আেছ,  কান কম ই 
আপনােক ছাড়েব না।  শ ী মি প ধ া ব ং, ধাব    মােন তাড়া করা, পালান বা  দৗড়ান,  ধ ু দৗড়ানই নয়, শী   , মােন খুব 
 জাের  দৗড়াে , আবার শী মই নয়, বলেছন  িশ   । যিদ আিম খুব  জােড় পালােত থািক, িকভােব পালাি ? যিদ   েন 
কেরই পালায় বা   েন কেরই পালাই কম  িক  িকছুেতই তােক ছাড়েব না। কম  িঠক তার  পছেন  পছেন যােব।  লােক 
যখন ঘুিমেয় থােক তার কম ও তার পােশ  েয় থােক।  
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 একটা গ  আেছ।  কান এক শহের একজন  শঠ িছল। হঠাৎ তার এক িব   চাকর এেস বলেছ ‘ জুর 
আপনার ঐ  ঘাড়াটা আমােক এ ুিণ িদন’।  ঘাড়াটা িবেশষ  ঘাড়া, কারণ খুব  জাের  দৗড়ােত পাের।  শঠ জানেত চাইেছ 
 ঘাড়া িনেয় তুিম িক করেব। চাকর বলেছ ‘আপিন জােনন না, মৃতু  আমার  পছেন  লেগ আেছ, আমার জ  অেপ া 
কের আেছ তাই আিম এ ুিণ এখান  থেক পািলেয় বধ  মান চেল  যেত চাই। তাহেল মৃতু  আমােক আর ধরেত পারেব 
না’।  শঠজী বেল িদেলন ‘িঠক আেছ  ঘাড়াটা িনেয় চেল যাও’।  শঠজী বাগােন পায়চারী করিছল তখন তার মৃতু র সে  
 দখা হেয়েছ। মৃতু েক  শঠজী বলেছ ‘এই তুিম আমার  লাকেক ভয়  দখা   কন’? মৃতু  বলল ‘না, আিম  তা তােক ভয় 
 দখাইিন’। ‘ভয়  দখাওিন মােন,  তামার ভেয়  স বধ  মান পািলেয়  গেছ’। ‘ও! তাই বলুন, ওর জ  আজ এই সমেয় 
আমার বধ  মােন অেপ া করার কথা। আিম তাই ভাবিছলাম  লাকটা এখােন আেছ  কন’। ভয়  দিখেয় ওেক বধ  মােন 
পাঠান হয়েছ কারণ ওর মৃতু   লখা আেছ বধ  মান। বধ  মােন ওর মৃতু  অেপ া করেছ, ওখােন  পৗঁছােব আর মারা যােব। 
এটা একটা গ , এ েলােক আ িরক অেথ   িনেত  নই। িক  এই ভাব সব ধেম   আেছ, মৃতু   তামার জ  অেপ া 
করেছ।  কাথায় অেপ া করেছ? বধ  মােন। িক  তুিম থাক কলকাতায়।  তামার মৃতু র আর  বশী সময়  নই।  তামােক 
এখন এমন িকছু একটা কের  দেব, এখােন  যমন ভয়  দিখেয় িদল, তােক  দৗড় কিরেয় বধ  মােন িনেয়  গল।  সইজ  
বলেছন  শ ী ম ি পধ া ব    যতই পালাও মৃতু   তামার সােথ  লেগ আেছ। বাংলায় বেল যাব  কাথায়?  নপাল! সে  যােব 
কপাল।  তামার কম   তামােক িকছুেতই ছাড়েব না। ঠা রও বলেতন –  ক জােনা বাপু, আেগর জে  দানটান করা 
থাকেল এই জে  একটু সমিৃ  হয়’।  
 

বলেছন, যখন  স ঘুেমায়  সও তার সে ই ঘুেমায়। আিম  যখােনই ঘুেমাই না  কন, কখনই মেন করেত পারব 
না  য আিম একা ঘুিমেয় আিছ। আিম ছােদ ঘুেমাই আর জ েল একা ঘুেমাই আমার কম ফলও আমার সােথ  েয় আেছ। 
তাই বলেছন যখন  স দাড়ঁায়  সও দাঁড়ায়, যখন বেস  সও বেস আর যখন চলেত থােক ছায়ার মত তার সে  চলেত 
থােক। পূব   পূব   জে  যা িকছ ু কেরছ সব  তামার সে  সে  চলেছ।  কম  ফলিনে পং িবধ ানপির র ি ত  । 
ভূত াম িমম ং কালঃ স ম াৎ প ির কষ িত। ।১৩/১৭৫/১১। এখােন িবেশষ শ িট হল িবধান, সং েৃত এই ধরেণর শ েক 
অেনক ভােব ব াখ া করা যায়। িবধােনর অথ   হয়  য িনয়মটা িঠক কের  দওয়া হেয়েছ, িবধাতা যা কের িদেয়েছন তােক 
বলা হয় িবধান। িবধানেক অেনক সময় বলা হয় অদ ৃ,  লােক  যমন বেল আমার অদেৃ  িছল বা কপােল িছল। অদেৃ র 
কােছ সব িকছু গি ত রাখা থােক,  স েলােক  স সব সময় সামেল রােখ। আপিন আমােক একটা িজিনষ িদেয় বলেলন 
ভাই আমার এই িজিনষটােক সামেল  রেখা। আিমও সামেল রাখলাম। িকছু িদন পের আপিন  ফরত চাইেল আিম  ফরত 
িদেয় িদলাম। আমরা যা িকছ ুকম  করিছ তার সব ফল িবধাতা, যারঁ িনয়মািদ আেছ, তারঁ কােছ  রি ত থােক।  কানটাই 
বৃথা যােব না। এই কম ফলটা যখন পাওয়ার সময় হেব তখন িতিন আমােক িদেয়  দেবন, এই নাও  তামার িজিনষ 
 তামােকই িদলাম। পাওয়ার সময়টা কখন আসেব আজ পয    কউ পির ার কের বলেত পােরিন।  সইজ  এটা হেয় যায় 
মেডল। যিদ বেল িদত এই ধরেণর কম  এই সমেয়  বিরেয় আেস তাহেল িক  এটা আর মেডল হেব না, এটাই হেয় যােব 
িনয়ম। আমরা বিল বেট Law of Karma আসেল তা হয় না, এটা Theory of Karma। Theory of Karma 
এই জ  বলা হয় কারণ তার একটা অ েক জানা যায় না। বািক সব িকছু িঠক আেছ  ধ ুএকটা অ  িন  র  থেক 
যায়। তেব সাধারণতঃ  দখা যায় যখন বােজ কম  চলেত থােক তখন সবটাই তার বােজ চলেত থাকেব। যখন ভােলা চেল 
তখন সবটাই ভােলা চলেত থােক। মা েষর  যমন কম ফল থােক  তমিন  দশ, সমাজ, রাজৈনিতক দল সবারই কম ফল 
থােক। িহ  সমােজরও একটা কম ফল আেছ মুসলমান সমােজরও কম ফল আেছ।  য  য রকম কাজ করেছ  সই রকম 
তার ফলটাও জমেত থােক। কখন  সই ফলটা  বিরেয় আসেব  কউ বলেত পারেব না। িক  একটা বােজ কম  করার পর 
তার ফলটা যিদ সে  সে   পেয় যায় তাহেল বুঝেত হেব তার কপাল খুব ভােলা। যারা অত   িন   কৃিতর  লাক তারা 
অেনক রকম বদমাইিশ কের যাে  িক  ধরা পড়েব না। পািখ  যমন িডেম তা  দয়, ওর কম ফল  িলেক এখন তা  দওয়া 
হেত থাকেব। যখন  বেরােব তখন  ফেট জেলর  তােড়র মত  বেরােত থাকেব। আিম  কান ভুল কাজ করেত যাি  তখনই 
যিদ  কউ আমােক আটেক  দয়, আপিন এটা করেবন না। বুঝেত হেব আমার কপাল খুব ভােলা। িক  বািকরা যিদ বেল, 
িক আেছ আপিন ক ন না,  কউ বারণ করেব না, সবাই করেছ আপিনও ক ন, তখন বুঝেত হেব আমার কপালটা খুব 
ম । আবার আিম খারাপ কাজ কের যাি  িক  ধরা পড়িছ না, তাহেল বুঝেত হেব আমার কপাল ম । আরও কের 
যাি  িকছ ু িদন ধের আর আিম ধরাও পড়িছ না, ব  ুবা ব  কউ  টর পাে  না। তারপর একিদন আমার  ভকেম  র 
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 কাটাটা  শষ হেয় যােব। যখনই  শষ হেয় যােব তখন বািক যা িকছু অ ভ কেম র ফল জমা আেছ সব এবার  তড়ফ ুঁেড় 
 বেরােব। এটাই কম বােদর িনয়ম।  
 

যিদ  কউ  বদা েক অ সরণ কের লে   এিগেয়  যেত চায় তাহেল কম বাদ তােক মানেতই হেব।  কউ যিদ বেল 
আিম  বদা  মািন িক  কম বাদ মািন না, তা বলেল চলেব না।  বদা  মােনই কম বাদ, কম বাদ ছাড়া  বদা  চলেত পারেব 
না। কম বাদ মানা হল িবধাতার কােছ সব ফল  রি ত থােক। অদ ৃ যখন িকছু পাঠােত    কের তখন  সটােকই বেল 
ঠা েরর ই া। ভগবান িনেজ  থেক িকছুই কেরন না, িতিন এেকবাের িনরেপ ।  ই   অন করেল পাখা ঘুরেব আর  ই   
অফ কের িদেল পাখা আর চলেব না। িব  ৎ এখােন কা র  িত প পাত করেছ না,  যমনিট আিম কম  কেরিছ  সই 
রকমই আমার কােছ চেল আসেব। কম বােদর এটাই  মৗিলক িনয়ম।  যমন ফ ুল ফল এ েলােক  বিরেয় আসার জ   কান 
  রণা  দওয়ার  েয়াজন হয় না। সময় হেল িঠক  বিরেয় আসেব। িঠক  তমিন কম েক কখনই   রণা িদেত হয় না, িঠক 
সময় হেলই ফলেব। িক  আিম যিদ একট ুসার জল িদেয় িদই তাহেল গােছ ফুল ফলটাও তাড়াতািড় আসেত থােক। িঠক 
 তমিন যিদ ঠা েরর নাম-জপ-ধ ান করা হয় তখন ভােলা কম  েলা একট ুআেগ  বিরেয় আেস, এছাড়া আর িকছ ুহয় না। 
আিম যিদ মেন কের থািক ঠা েরর নাম িনেত    করলাম আর আমার কাঁিড়কাঁিড় টাকা এেস যােব, বািড়েত বেসই সব 
 েযাগ এস যােব। তা িক  হব না। আমার িঠক ততটু ই হেব  যটা আমার কেম  আেছ, একট ুআেগ না হয় একটু পের। 
 সইজ  বলা হয় ঠা েরর কােছ িকছু চাইেত  নই। কারণ ঠা েরর কােছ  াথ  না করেতই আমার ভােলা যা িকছু িছল সব 
 বিরেয় আসেত    কের িদল, আিম ভাবলাম ঠা েরর নাম কের আমার  বশ ভােলাই হে । িক  ম   েলা  কাথায় 
যােব? ভােলা যা িকছু িছল সব  বিরেয় ম  েলাই  থেক  গল। এরপর ম  যা িকছু আেছ সব যখন  তােড়  বেরােত    
করেব তখন মাথা ঘুের যােব। ঐ ম  েলােক স  করার  মতা থাকা চাই।  সইজ  বলা হয় ঠা েরর কােছ  ান, 
ভি , িবেবক,  বরাগ  ছাড়া আর িকছু চাইেত  নই। ঠা েরর কােছ  াথ  না করেলই ফল  দেব। তারঁ কােছ  াথ  না করেল 
 য ফল  দেব না তা নয়, িতিন ঐটাই  দেবন  যটা আমার জমা আেছ। কারণ ভগবােনরই একিট  প িবধাতা। এর আেগ 
আমরা  ীকৃে র চারিট  প িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম,  ীকৃ  এক  েপ বি কা েম নারায়ণ ঋিষ হয় মানব কল ােণর 
জ  তপ া করেছন, ি তীয়  প   ে ে  অজ  ুেনর রেথর সারিথ হয় অজ  ুনেক িনেদ শ িদে ন,  ীকৃে র তৃতীয়  প 
িতিন  ীরসাগের অন শায়ের ভগবান নারায়ণ  েপ  যােগ আেছন। যখন  দবতারা, মুিন ঋিষরা  াথ  না কেরন তখন িতিন 
শরীর ধারণ কের অবতীণ   হেয় ভ েদর ই া পূরণ কেরন। আর চতুথ    েপ িতিন িবধাতা। িবেয় বািড়েত একজন কত া 
থােকন, িতিন িকছুই কেরন না িক  িতিন  পারভাইজার আেছন বেল সবাই কাজ কের যাে । িবধাতা কা র উপর  কান 
প পািত  কেরন না। ভি শা  আর  বদাে র সে  এইখােন এেস অেনক ঝােমলা সিৃ  হয়। ভি শা  ভগবানেক কখনই 
সীিমত করেব না,  য ভগবােনর  মতা  নই  সই ভগবান িকেসর ভগবান। িক   বদাে র ভগবান সীিমত ভগবান নন, 
 বদাে র ভগবান িনরেপ । ফুটবল  খলার  রফািরর মত, তুিম ফাউল কেরছ  তামার িব ে   ীিকক  নওয়া হেব। িতিন 
আেছন বেলই ঐ  ীিককটা হেবই হেব, এটােক  কউ আটকােত পারেব না। আমরা মেন করিছ  রফাির  ীিকক িদেয়েছ, 
 রফাির  কন  দব, তুিম  দাষ কেরছ  তামার িব ে   ী িকক  নওয়া হেব, তুিম  গাল কেরছ  তামার  নাম হেব, তুিম 
 গাল করেল  রফািরর স ান হেব না। িবধাতা িঠক এই রকম িনরেপ , এিট ভগবােনরই একটা  প। এখন  াথ  না 
করেল িবধাতা আমার ভােলাটােক একটু আেগ  ঠেল  দেবন। িক  ম টা যােব  কাথায়? ওটােতা জমা আেছ, ওর  তা 
নাশ হেব না। বািড়েত যখন  কান  ভ কাজ হয় তখন  াথ  না করা হয় ‘ হ ঠা র! এই কিদন  যন কা র শরীর খারাপ 
না হয়,  কান ঝােমলা  যন না হয়’। তারপর  দখা যােব কাজটা িনিব  ে  স   হেয়  গল।  যিদন  শষ হেয়  গল 
তারপেরর িদনই  দখা যােব  কউ না  কউ  চ  শরীর খারাপ হেয় িবছানায় শয াশায়ী হেয়  গেছ।  ভকম  িছল বেল 
 াথ  না করার জ  শরীর খারাপ হওয়াটােক আটেক িছল। িক  খারাপ হওয়াটা  কাথায় যােব?  ভ কাজটা িনিব  ে   শষ 
হেতই শরীর খারাপ  যটা হওয়ার কথা িছল  সটা  তেড়ফুেড়  বিরেয় এল। িক  আবার মেন কিরেয় িদেত হে  এটাও 
একিট মেডল। সব সময়ই একই রকম নাও হেত পাের, তেব এ েলার ব াখ া  কউ কখন িদেত পারেব না। িক  এই 
মেডল জগৎেক খুব   র ভােব ব াখ া কের িদে । 

 ভী  বলেছন স ান  া বমান   লাভালাে ভৗ  ে য়াদে য়ৗ ।  বৃ ািন িনব ত ে   িবধানাে  প ুনঃ পুনঃ।। 
১৩/১৭৫/১৩। মান-অপমান, লাভ- িত, উ িত-অবনিত এ েলা সবই পূব  পূব  কম া সাের মা েষর কােছ আেস, িকছু িদন 
থােক,  ার   ভােগ  য় হয় তারপর এরা িনেজর মত  বিরেয় চেল যায়। এর আেগর আেগর জে  আিম ভােলা-ম  যাই 
কের থািক না  কন তার ফলটা এখন মান-অপমান, লাভ- িত, উ িত-অবনিত  েপ  ভাগ হেব। আজেক  যটা করিছ তার 
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ফল আগামীকাল পাব। উপিনষদ গীতা  থেক    কের সম  শা  বারবার বলেছ তুিম  খেট যাও, চুপচাপ বেস থাকেব 
না, কাজ কের যাও। তুিম যিদ জগৎ  থেক িকছু  পেত চাও, মােন অথ   ও কাম  পেত চাও তাহেলও  তামােক খাটেত 
হেব, যিদ ধম   লাভ করেত চাও তাও তুিম  খেট যায়,  মাে র জ  যিদ  য শীল হেত চাও তােতও  তামােক  খেট 
 যেত হেব। িক   েটা িজিনষ ক ণ করেব না, একটা হল কখনই পাপকম  করেব না, িনিষ  কম  মােন  যটা শা  িনেষধ 
করেছ  সটা কখনই করেব না। কারণ পাপকম  যিদ কর তাহেল আজ  হাক িকংবা কাল  হাক  তামােক উে   ফেল 
 দেব। আর ি তীয় আল  কখন করেব না। গীতায়  য বলেছ কম েণ  বা িধ কা রে   ম া ফেলষ ুকদ া চন, এইটাই মূল কথা। 
এখন  য ফলটা পা   সটা আেগর আেগর কেম র ফল পা ,  সইজ  এখন তুিম  য কম  করছ  সই ফেলর কামনা তুিম 
কর না। মা  ত সে  া  হক ম িণ, অকেম  কখন  যন  তামার মন না যায়, আলে  কখন  যন  তামার মন না যায়। এই 
 েটা িজিনষ কখন করেত  নই একটা পাপকম  ও িনিষ  কম  আর আল ।  
 
 আমরা যিদও বিল আিম পাপ-পূণ  সব ত াগ করিছ িক  পাপ-পূণ  সব ত াগ হেব না। পাপ-পূণ  ত াগ করেলও 
কেম র ফলটা আসেবই, ওটােক আটকান যােব না,  সইজ  মনটােক এই  েটা ব াপােরই উদাসীন কের িদেত বলা হয়। 
যখন অ ভ িকছু হে  তখন তা িনেয় মন খারাপ করব না, ভােলা িকছু যখন হে  তখন তার জ  উৎফু  হওয়ার িকছ ু
 নই। তার কারণ, আিম যিদ ভােলা িকছ ুহওয়ােত উৎফু  হই তার মােন ঐ িজিনেষর  িত আমার আকষ  ণ আেছ। যিদ 
আকষ  ণ থােক তার মােন,  যমিন আমার  েযাগ আসেব তখনই আিম ঐ ধরেণর কাজ করেত    করব এবং তারও ফল 
আসেত থাকেব। িক  জগেত এমন িকছ ুকম    নই  য  ধ ুভাল ফলই  দয়।  য কম  ভােলা ফল  দেব  সই কম  খারাপ 
ফলও  দেবই  দেব।  য কম  খারাপ ফল  দেব  সই কম ও িকছ ুভাল ফল  দেব। একমা  িনিষ  কম ই  ধ ুবােজ ফল 
 দয়। িঠক  তমিন যখন অ ভ িকছ ুফল িদেত    করল তখন আিম  সই অ ভ কম   থেক পালােত চাইব, পালােত িগেয় 
আবার অ  ধরেণর কম   তরী হেব।  সইজ  বলা হয় অ ভ ফল যখন  দয় তখন তুিম  সখান  থেক পালােত  যও না, 
আর  ভ ফল  দেখ তােক আঁকেড় ধরেত  যও না। তেবই তুিম লে  র িদেক এেগােত পারেব। এই কথা েলা আমােদর 
 েন  যেত হয়,  ভতের  চত  জা ত না হেল এ েলা ধারণা করা বা  বাঝা যায় না।  েন যাওয়া ছাড়া আমােদর আর 
 কান উপায়  নই। ঠা র বলেছন – সময় না হেল িকছু হয় না, তেব  েন রাখা ভাল। আেরকটা কথা আমােদর মেন 
রাখেত হেব  য,  শষ কােল আমার মনই আমার সব  থেক       । শা  িদেয় িকছ ুহেব না। শা   ধ ুআমার অ   
মনটােক পির ার করার  চ া করেছ। পাপ-পূণ   নব িক  নব না, এটা  শষেমষ িঠক কের  দেব আমার    মনই, শা  
 সখােন িকছ ুকরেত পারেব না। আমার মন  যটা বলেছ  সটা শাে র সে  িমেল যাে , এর  বশী িকছু শা  করেব না। 
শা  কখনই বলেব না  য তুিম বল আিম এই ফল চাই না। কারণ তুিম যিদ বল আিম এই ফল চাই না, তাও ঐ ফলটা 
আসেব। আমােক  ধ ুবলেত হেব,  ভ অ ভ যা ফলই আ ক আিম উদাসীন। কাজ যখন করব তখন বলব আমার এটা 
কত ব  তাই আিম করিছ। এখন আিম জািন এর িকছ ুভােলা ফলও আসেব আবার খারাপ িকছু ফলও আসেব। ধম  কাজ 
যখন করব, ধম  কাজ মােন অ েমািদত কম ,  যমন ধেম  বলেছ আিম গৃহী, আমােক একটা আ েয়র ব ব া করেত হেব। 
আ েয়র ব ব া করা মােন আমােক একটা বািড় বানােত হেব। এখন আিম ধম  মেত পির ম অথ   উপাজ ন করলাম।  সই 
টাকা িদেয় আিম একটা বািড় বানালাম, বািড়েত িনত  পূেজা করিছ। তারপর একিদন ঝেড় বা ভূিমকে  বািড়টা ন  হেয় 
 গল। এখােন আমার িকছুই করার  নই, এ েলা আমার হােতর বাইের। তখন শা  বলেছ ঐ জায়গাটায় তুিম মন খারাপ 
কর না। এটা কখনই বলেব না  য,  তামার মন খারাপ হেব না, জােন  য  তামার মন খারাপ হেব।   িমিনট পাচঁ িমিনট 
মন খারাপ হওয়ার যিদ থােক তেব তাই  হাক। িক  এরপর যিদ আিম সারাটা জীবন কপাল চাপড়ােত থািক আর বিল 
আমার কপাল িক ম , আিম িক অভাগা, আমার সব  গল। শা  এই সারা জীবন কপাল চাপড়ােত িনেষধ করেছ,   
িমিনট পাচঁ িমিনট মন যা খারাপ হওয়ার হল, এরপর তুিম এিগেয় চল।  য মা েষর জীবন  ঃখ-কে  পিরপূণ    সেতা 
বলেবই এই   পয়সার  যটা ভােলা হেব যার জ  এত ক  তাই পাপ-পূণ   েটাই ত াগ কের িদলাম। এেত তার  ঃখ 
যােব না, এর আেগর আেগর জে  কত পাপ কেরেছ তার  ঃখটা যােব  কাথায়! তেব দান-ধ ান করেল পেরর জে  
টাকা-পয়সা হয় িকনা আমােদর জানা  নই, তেব  যটা হয় িনেজর মনটা এই  শাক- ঃেখর উপের চেল যায়।  ঃখ ক  
তখনও আসেত থাকেব িক  ঐিদেক মন আর যায় না। বািড়েত  ই বছেরর বা ােক আিম  কােল িনেয়িছ  স আমার কান 
ধের টানেত    কেরেছ, এখন িক আিম ঐ বা ার উপর রাগ করব! আবার আিম চুয়া  ন র বােস কের যাি   সখােন 
একটা  লাক যিদ আমার নাকটা আ া কের  নেড়  দয় তখন িক আিম তােক  ছেড়  দব! জগৎেক আিম িকভােব  দখিছ 
 সটােক আেগ বুঝেত হেব। জগতটােক যিদ চুয়া  ন র বােসর মত  দিখ তখন নাক আর কান  কউ টানেল ক  পাব 
আবার জগতেক যিদ একটা িতন বছেরর িশ র মত  দিখ তখন  স কান টানেলও আমার  কান ক  হেব না, এরা  তা 
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িশ । জগৎ  য রকম চলার  সই রকমই চলেত থাকেব  ধ ুআমার দিৃ ভ ীটা পা ােত হেব। এখােন আমােদর িক বলা 
হে ? এখন  য  তামার বােজ  য িজিনষ েলা হে  এ েলা সবই  তামার িনেজর কম ফল।  সইজ   তামার মনটােক 
পিরবত ন কর। আমােদর ঋিষরা এই  য কম ফেলর িস া টা বার কেরেছন, এ েলােক যিদ আমরা না মািন আমরা পাগল 
হেয় যাব। কম ফল, কম বােদর এই মেডলেক  মেন িনেল আমােদর জীবন শাি েত পিরপূণ   হেয় যায়। আবার যিদ মেন 
কির এটা তারঁ ই া, ঠা েরর এই রকম ই াই িছল তাই আমার এই রকম হেয়েছ, এেতও মন শা  হেয় যায়। যারা ভ  
তারা সব সময় বলেব তাঁর ই ায় সব িকছু হয়, এেত যখন  ঃখ-ক  হল তখন  সটা আেরকজেনর কােঁধ চািপেয়  দওয়া 
হল। িক  যারা  যাগী বা  ানমােগ র সাধক তারা বলেব এটা আমার জ ই হেয়েছ। এই মূল কথাটাই এখােন বলেত 
চাওয়া হেয়েছ।  
 
 ভী  বলেছন, বাছুর  যমন হাজারটা গ র মাঝখােনও িঠক তার মার কােছ  পৗঁেছ যায়, িঠক  তমিন মা েষর কম  
যত ভীড়ই থা ক খঁুেজ তার কােছই  পৗঁেছ যায়। কম   থেক বাচঁার  কান পথ  নই। আিম এখন মেন করিছ আিম এত 
শা  কথা  নিছ, সাধুস  করিছ আমােক পাপকম  িকছ ুকরেত পারেব না, িক   স িকছুেতই ছাড়েব না ওর মেধ ই  েযাগ 
বুেঝ আমার কােছ  পৗঁেছ যােব। এর আেগও আমরা এই উপমাটা িনেয়িছলাম এ/২/৩৭। করম ল এ ে েস আিম  চ াই 
যাব। আমােক একটা  ছা  িচর ট িদেয় বেল িদেয়েছ এিস ট ুিটয়াের বাথ   ন র ৩৭এ  তামার িসট রাখা আেছ। হাওড়া 
  শেন ল  ল   লােকর িভড়, শত শত   ন চািরিদেক যাে  আসেছ। আিম  দখিছ করম ল এ  ে স অমুক   াটফেম  
দাঁিড়েয় আেছ,  সই   েনর একটা কামরােত  লখা আেছ এ/২। ঐ ভীেড়, ঐ  হৈচএর মাঝখােন ঐ   েন ঐ কামরায় 
আমার বাথ   রাখা আেছ, ওখােন আিম ছাড়া আর  কউ বসেব না। কম ও িঠক এই রকম, আিম  যখােনই থািক না  কন 
আমার কম  িঠক আমােকই খঁুেজ িনেয়  পৗঁেছ যােব। আেগকার িদন বেল বাছুর গ র উপমা িদেয়েছন, এখন শহেরর 
 লােকরা গ ও  দখেত পায়না বাছুরও  দখেত পায়না, তাই এই এ/২/৩৭ এর উপমা  দওয়া হল।  
 
 যুিধি রেক ভী  বলেছন অলম ৈ  পালৈ ঃ কীিত ৈ ত   ব িত ৈমঃ।  প শল া   প  ক ত ব ং 
িহতম া নঃ। ।১৩/১৭৫/২০। উপাল , মােন অপরেক  য আমরা  দাষ িদই, এটা তুিম কখনই কর না। আর অে র 
অপরাধ, খারাপ কাজ িনেয় চচ  া করেত  নই।  য কাজ   র,   ,ু অ  ল মােন িনেজর এিগেয় যাওয়ার জ  সাহায  
করেছ,  য কাজ িনেজর জ  িহতকর মেন হয়,  ধ ু সই কাজই করেব, এর বাইের আর  কান কাজ করেত  যও না। 
জীবেন বােজ িকছু হেলই আমরা ঠা েরর কােছ কপাল ঠকুেত থািক,  হ ঠা র তুিম এিক করেল! আমরা এখােন ঠা রেক 
 দাষ িদি  িক  অপরেক উপেদশ  দওয়ার  বলায় বিল  তামার কপােল িছল তাই এই রকম হেয়েছ।  তামার এই 
 গালমালটা  কন হেয়েছ?  তামারই  দােষ হেয়েছ। ভী  যুিধি রেক এই কথাই বলেছন, অপরেক উপাল   দেব না। ঠা র 
িকছু কেরনিন, িতিন িবধাতা, িতিন িনরেপ । 
 
 শাি পেব   এই ধরেণর অেনক আেলাচনা আেছ, আমরা এখােন কম বােদর আেলাচনা করলাম। শাি পেব   বণ  া ম 
ধেম র অেনক আেলাচনা করা হেয়েছ। জীবনেক িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় বলা হেয়েছ  েগ   চুর  খ, নরেক  চুর 
 ঃখ আর মত েলােক  খ আর  ঃখ িমিশেয় থােক। একমা    পদই  খ- ঃেখর পার। আ  ােন  য  খ  নই তা বলা 
হে  না, আ  ােন  ধুমা  িনম ল    আন , এেক  খ বলা হয় না। আন  আর  খ এই  েটােত তফাৎ আেছ। আিম 
একটা িমি   খলাম বা গরেমর সময় ঠা া শরবৎ  খলাম, এেত একটা ইি য়  খ হল। আবার আিম একটা খুব   র 
কিবতা পড়লাম বা খুব   র একটা  নসিগ ক দ ৃ  দখলাম তখন  ভতর  থেক একটা আন  হয়। এই  েটােত তফাৎ 
আেছ, আন  সব সময়  ভতর  থেক আেস,  খ সব সময় বাইের  থেক আেস।  েগ    যটা হয়  সটােক  খ বলা হে  
আর    ােন বা ঈ র দশ েন  য আন টা হয়  সটা  ভতর  থেক আেস। এছাড়া শাি পেব  মা েষর িশ াচার  কমন হেব 
 সই স ে ও আেলাচনা করা হেয়েছ। ম  ৃিতেত এই িজিনষটােক আরও িব তৃ এবং অেনক  িছেয় বলা হেয়েছ। 
  
 দ ন ী ন জী ব েন আচ ার 
 এখােন বলেছন আচ া র   িব িধ, আচারটা িক রকম হেব। আচােরর িবরাট ল া এক তািলকা  দওয়া হেয়েছ। তার 
মেধ  কেয়কিট হল,  যমন সকালেবলা ঘুম  থেক উেঠ  শৗচািদ িনয়িমত িঠক ভােব করেব, দাঁত মাজা, মুখ  ধাওয়া,  ান 
করা, কাপড় কাচা। আমােদর  দেশ আেগকার িদেনর সবাই  য  পাষাক আজেক পড়েছন  সটা আগামীকাল না  কেচ 
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পড়েতন না। শরীেরর সং েশ   য  পাষাক এসেছ ি তীয় িদন না ধুেয়  সই  পাষাক কখনই পড়েত  নই। যার জ  
িবেদশীরা যখন ভারেত  থম এেসিছল তােদর ভারতীয়রা খুব ঘৃণার  চােখ  দখত। িবেদশীরা শীেতর  দেশর  লাক বেল 
তারা উেলর িজিনষ  বশী পেড়, উেলর িজিনষ  রাজ িক কের  ধােব!  া ণরা ধুিত পড়ত  সটােক  কেচ িদেয় আেরকটা 
ধুিত পেড় িনেতন। আমােদর শাে ই বলা আেছ  য উেলর  পাষাক আর তুেলার িজিনষ কখন অপিব  হয় না, মােন  রাজ 
কাচেত হেব না। িক   িতর কাপড়  েলা অপিব  হয়।  ান করার পর এেকবাের    ব  পেড়  বেরােত হয়। আমার 
 ভতের  য ধম ভাবটা বৃি  পােব  সটা অেনকটাই এই  শৗেচর উপর িনভ র কের, ধেম র উ িতেত  শৗচ খুব    পূণ   
ভূিমকা  নয়। িহ ধেম   শৗচেক খুব      দয়, ইসলাম ধেম ও  শৗচ আেছ, যখন মুসলমানরা নমাজ পড়েত যােব তখন 
হাত, পা, মুখ খুব ভােলা কের জল িদেয় ধুেয়  নেব।    াের  েবশ করার সময় পা সব সময় জেল ডুিবেয়  ভতের 
 যেত হয়।  ী ান ধেম   শৗেচর ব াপারটা এেকবােরই  নই। জুেতা পেরই চােচ   যােব,  সই জুেতা পেরই  াথ  নািদ ও 
স ীত করেব।  সইজ  িহ রা এ েলােক এেকবােরই স  করেত পারত না। এরপর বলেছন িনত   ান করেব। 
আধ াি ক জীবেন যারঁা যান তাঁেদর িনত   ান অব ই করেত হেব। এরপর বলেছন িনেজর  য অিধকার তার উপর 
উপাসনা করেবই করেব। এখােন অিধকার মােন,    আমােক  য রকমিট িনেদ  শ িদেয়  রেখেছন।  য  যমন  দবতােদর 
পছ  কের  স  সই  সই  দবাতািদর অব ই পূেজা করেব। এই কিট আচরণেক ভী  বলেছন এ েলা হল মানব মাে রই 
ধম । সবাইেক এ েলা করেত হয় –  শৗচ, তপ ণ আর উপাসনা। তপ ণ বলেত এখােন  দবতািদর পূজা করা আর উপাসনা 
জপ-ধ ান করা। ভী  বলেছন, সেূয াদয় হেয় যাওয়ার পর আর  কান মেতই  েয় থাকা চলেব না আর  ই  বলাই স  া 
উপাসনা আর গায় ী জপ করেব। এ েলা যারঁা কেরন তারঁ িন ার সে ই কেরন,  যমন মুসলমানরা িদেন পাচঁবার নমাজ 
পড়েবই পড়েব। এখােন আিম পাঁচবার নমাজ পড়িছ িক  বার গায় ী জপ করিছ  সটা  কান     নয়,     হল মনেক 
   করা। মন চাইেছ িব াম করেত, আলে  মন এিলেয় িদেত চায়, পাপ কােজর িদেক মন  যেত চায়, তখন মনেক 
 বেঁধ  দওয়া হে ।  তামার এই সময় পূজা করার কথা তুিম পূেজাই করেব। 
 
 এই রকম আচােরর অেনক িকছু বলা হে , এরমেধ  একটা হল খাবােরর আেগ শরীেরর পাচঁটা অ েক  ধৗত 
করেব।   েটা হাত,  েটা পা আর মুখ খুব ভােলা কের  ধােব। আেগকার িদেন সবাই খািল পায় চলােফরা করত বেল 
পােয়  চুর ধুেলা কাদা  লেগ থাকত আর আসেন বেস খাওয়া হত বেল পা খুব ভােলা কের  ধাওয়াটা বাধ তামূলক িছল। 
 ােম গে  এখনও খাবার আেগ পা  ধােবই। খাওয়ার সময় পূব িদেক মুখ কের বসেব। খাওয়ার সময়  মৗন থাকেব। 
 া ণরা এই িনয়মটা খুব কেঠার ভােব পালন করেতন।  তামােক  য িকছ ুখাদ  সাম ী পিরেবশন করা হেয়েছ  স েলার 
কখন িন া করেব না।  তি রীয় উপিনষেদই ম  আেছ অ ং ন িন   া ৎ ত   ত  । খাবার পর খুব ভােলা কের হাত মুখ 
জল িদেয়  ধৗত করেব। আজকাল  যখােন বুেফ িসে েম খাওয়া দাওয়া হয়  সখােন  পপার  াপিকন িদেয়  দওয়া হয় 
তাই িদেয় হাত মুখ মুেছ সবাই চেল আেস। শা  এটা করেত িনেষধ করেছ। বলেছন, রাে  যখন িবছানায় ঘুেমােত যােব 
তখন  ভজা পা িনেয় কখন িবছানায় যােব না।  াে  র িদেক তািকেয় এই কথা বলা হে , পােয় ঠা া  লেগ  যেত পাের 
আর িবছানাটাও িভেজ যােব। আবার অ  িদেক বলেছন পা না ধুেয় কখনই ঘুেমােব না। একিদেক বলেছন পা না ধুেয় 
ঘুেমােত যােব না আবার অ  িদেক বলেছন পা  যন  ভজা না থােক। পাটা ধুেয় মুেছ  নেব। অিতিথেক কখন না খাইেয় 
ছাড়েব না। সূেয াদেয়র সেূয র িদেক তাকােব না। এর মেধ  িকছ ু িকছু  া   িবষয়ক, িকছু আেছ শরীর মেনর   তার 
িবষেয় আর িকছ ুআেছ  নিতক ব াপাের। 
 
শরীে রর উ পর পা পক েম  র  িত ি য়া 
 এখােন একিট খুব িবতিক ত   াক আেছ অেনেক বেল এই   াকিটর জ  আমােদর  দেশর অেনক  িত হেয় 
 গেছ।  দয় ং প াপ বৃ ান াং পাপমাখ ািত  ব কৃত  ।  া নপূব ং ি বন  ি  গ ূহমানা ম হাজে ন। ।১৩/১৮৬/২৬। পাপী 
 য পাপ কাজ করেছ আর তােত তার  দেয়, তার  চােখ মুেখ  য িবকৃিত হয়,  সই িবকৃিতই বেল  দয়  স িক ধরেণর 
পাপ কেরেছ। আবুল ফজল িযিন একজন খুব নামকরা  লখক িছেলন, আকবেরর সমেয় িতিন িতনেট  মাটা  মাটা বই 
িলেখেছন যার নাম ‘আকবরনামা’।  সখােন িতিন শােহনশা আকবেরর ব াপাের  যমন িলেখেছন  তমিন িহ েদর আচার 
 থা িনেয়ও অেনক কথা িলেখেছন। আবুল ফজল একটা িবরাট তািলকা িদেয়  দখাে ন  য িহ রা  যেকান  রােগর 
ব াপাের িকভােব বেল  দয়  য আেগ এই এই পাপ কেরিছল বেল এই এই  রাগ হেয়েছ। পাতার পর পাতা এই িনেয় 
িলেখই  গেছন। তুিম যিদ এই পাপ কের থাক তাহেল সামেনর জে   তামার এই  রাগ হেব, বা যিদ  দেখ  কান  রাগ 
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হেয়েছ তখন বলেব গত জে  তুিম এই পাপ কেরছ বেল এই  রাগ হেয়েছ। এই পােপর ফেল এই  রাগ  থেক বাচঁেত 
হেল  তামােক এই  ায়ি   করেত হেব।     রাগ পােপর মেধ ই পড়ত। এখােন এইটাই বলেছন, শরীেরর  কান অ  
যিদ িবক ৃত থােক, ট ারা,  বাবা, কানা,  খাড়ঁা যিদ হয় তাহেল বুঝেত হেব  তামার  কান পাপকম  আেছ। যারা  জেন েন 
মহাপু ষেদর কােছ িনেজর পাপটােক লুিকেয় রােখ তােদর আরও পতন হয়। এইজ   ী ানেদর মেধ  এই  ীকােরাি র 
 থা আেছ,  ী ানরা যিদ  কান  দাষ কের তখন তােদর চােচ   ফাদােরর কােছ িগেয় বলেত হয় আিম এই  দাষ কেরিছ। 
যারা মুখ  তারাই পাপটােক লুিকেয়  বড়ায়, তারা জােন না িযিন িবধাতা িতিন সব িকছু জানেত পােরন।     
 
পা প লু ক াে ল পা প বা ে ড়, ল ু ি কেয় ধ ম   কর েল ধ ম   লা ভ  রা ি ত হয় 

 এর পেরর   াকিটও খুব মূল বান   াক। পােপ নািপিহতং পাপং পাপে মব া বত ে ত। ধে ম ণ ািপ িহে ত া ধে ম  া 
ধম ে ম বা  বত  েত। ধা িম  েকণ কৃে তা ধে ম া ধম ে ম বা  বত ে ত।।১৩/১৮৬/২৮। পাপী যখন তার পাপেক লুেকায় তখন 
তার পাপ বাড়েত থােক, কারণ এই পাপ তােক আরও পােপর িদেক িনেয় যায়। অ  িদেক ধম  যখন  লাকচ ুর আড়ােল 
করা হয়  সটাই তখন আরও ধেম র িদেক িনেয় যায়।  য িজিনষটাই আমরা লুিকেয় কির  সই িজিনষটাই বাড়েত থােক, 
 সইজ  বলা হয় জপ-ধ ান সব সময় লুিকেয় করেত হয়, কাউেক জানেত িদেত  নই। তখন জপ-ধ ানটাও  বশী হেত 
থাকেব। পােপর   ে ও িঠক তাই, পাপ যখন লুিকেয় করেত থােক তখন পাপটা বাড়েত থােক।  য  কান িজিনষই, 
সািহত  রচনা, স ীত সাধনা,  পইি টং যিদ লুিকেয় করা হয়, কাউেক জানেত না  দওয়া হয়, ঐ িবষেয় তার শি টা  বেড় 
যায়। যিদ লুিকেয় দান করা হয় দান করার শি টাও  বেড় যােব।  সইজ  বলা হয়  ভকম  সব সময়  লাকচ ুর 
আড়ােল করেত হয় আর অ ভ কেম   কাে  করেত হয়। অ ভ কম   কাে  করেত হেল ঐ কেম র িদেক তখন  বৃি টা 
যােব না। এবার  শষ কথা বলেত িগেয় ভী  বলেছন মণীিষরা বেলন সম   ািণর  িত মন  থেক তুিম  যটা করছ  সটাই 
 তামার আসল ধম ।  সইজ  যুিধি র মেনর ব াপাের তুিম খুব সাবধান থাকেব। ঠা র বলেছন – গৃহ রা মেন ত াগ 
করেব িক  স  াসী মেনও ত াগ করেব বাইেরও ত াগ করেব। িক  আসল িজিনষটা হল মন। মনটা  কান িদেক আেছ 
 দখেত হেব। মনটা অ ভ কেম র িদেক না  ভ কেম র িদেক। ঠা র তাই গৃহে র জ  বেল িদেলন মেন ত াগ করেত। 
যখন বােজ কােজর িদেক  যেত হে  তখন ঠা রেক বলেত হয় ‘ হ ঠা র আমােক িক পিরি িতেত  ফেল িদেল আমােক 
 কন এই কাজ করেত হে ’? ঠা রই তখন তােক আে  আে   সই পিরি িত  থেক সিরেয়  নেবন। মনই হল  শষ কথা। 
বাইের আমরা িক করিছ, ধম  , কম ,  ভ অ ভ যাই কির না  কন  কান দাম  নই, মুেখ িক বলিছ  কান দাম  নই, আমার 
মন আসেল িক চাইেছ  দখেত হেব। মনটােক তাই সব সময়    রাখেত হয়। যিদ  কান পিরি িতর চােপ বা শারীিরক 
 কান  ব লতার জ   কান বােজ িনকৃ  কােজ যু  হেয় পিড়, িক  মন যিদ পির ার থােক, তাহেল  কৃিতই আে  আে  
তােক ওখান  থেক  টেন সিরেয়  দেব। আবার এটাও আেছ,  য শা  কথা  নেছ,  নেত ভােলাও লাগেছ িক  বুঝেত 
পারেছ  য  স  দহ িদেয়ও পাপ কের আর মনটাও পােপর িদেক চেল যাে ।  স হয়েতা অিফেস কাজ করেত িগেয় ঘষু 
 নয় আবার মেনও তার  লাভ আেছ  য িকছ ুটাকা হেল ভাল হত িক  শাে র কথা  েন  স বুঝেত পারেছ ঘষু িনেত 
 নই। তখন তােক ঠা েরর কােছ মাথা ঠুেক ঠুেক বলেত হয়  হ ঠা র আমার মন  থেক এই  লাভটা দরূ কের দাও। 
তখন ধীের ধীের তার  লােভর বিৃ টা কমেত কমেত এক সময় এেকবােরই  শষ হেয় যায়।  লােভর বিৃ টা যখন  শষ হেয় 
 গল তখন  দহ িদেয় বাইের  য খারাপ কাজটা করিছল  সটাও ব  হেয় যায়। 
 
অধ া  ও ধ েম  র  ে ভদ 
 যুিধি র আবার    করেছন ‘শাে  আমরা এত অধ াে র কথা  নিছ, এই অধ া  িজিনষটা িক’? এখােন  েটা 
পিরভাষা িনেয় আসা হেয়েছ, একটা হল ধম  আেরকিট অধ া । খুব সহজ ভাষায় ধম  হল আিম যখন ভগবানেক ধরার 
 চ া করিছ আর অধ া  হল ভগবান যখন আমােক ধের  নন। ধেম র ব াপাের ভগবানেক  য ভােবই ধরা  হাক না  কন 
এটােক বলা হয়  বধী ভি । িবিধ  থেক  বধী এেসেছ,  যখােন িবিধ িনেষধেক  মেন িকছু িজিনষ পালন করা হে ,  যমন 
আমরা  রাজ মি ের যাি , সকাল িবেকল জপ করিছ, গ াজল পান করিছ, তুলসীপাতা খাি  আর মুসলমানরা বেল িদেন 
পাচঁবার নমাজ পড়েব, দান করেব।  ী ানরা বেল  রাববার  রাববার চােচ   যােব। তারপর মালা জপা,  যটা সব ধেম ই 
আেছ, এ েলা সব ধম । অধ াে  সব সময় রাগাি কা ভি  থােক। রাগাি কার অথ   হল ভােলাবাসা।  বধী ভি  কের 
কের একিদন হঠাৎ  দখেত পায় ঈ েরর  িত তার একটা  গাঢ় ভােলাবাসা জে   গেছ। ঈ েরর  িত এই রাগাি কা 
ভি  এেস  গেল তার আর  কান িকছ ুকরেত ভােলা লােগনা তখন  বধী ভি  উেড় যায়। ইে  করেল তারাও  বধী ভি  
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পালন করেত পাের, িক  ঈ েরর  িত তার ভােলাবাসার এমন ঝড় আেস  সই ঝেড় সব িকছুই খড় েটার মত উেড় 
যায়। তখন আধ াি ক স া তাঁেক ঈ রই বলা  হাক বা  য  কান ই   দবতাই  হাক, িতিন  যন তােক ধের  নন, এইটাই 
অধ া । অধ া  আর ধেম র এইটাই মূল পাথ  ক । যখন বাি ক আচরণ করা হয় তখন তােক বলা হয় ধম  আর মা ষ 
যখন ঐ ধেম র  পছেন  য ত  আেছ  সটােক জানার  েচ া কের তখন  সটাই অধ া  হেয় যায়। আিম যখন মি ের 
যাি , চরণামৃত পান করিছ তখন আিম ত েক জানার  চ া করিছ না। িটয়া পািখর মত কের যাি । িক  যখন ত েক 
জানার  চ া করেছ তখন ঐটা অধ া  হেয় যায়। এই জগৎ  কাথা  থেক সিৃ  হেয়েছ আর  কাথায় এই জগৎ যায়, এই 
জগেত আিম  কন এলাম,  কাথা  থেক এেসিছ,  কাথায় যাব এই    েলা যখন  ভতের নাড়া িদেত থােক তখন বুঝেত 
হেব তার মেধ  আধ াি কতার ভাব জা ত হে ।  
 
স ৃ ি র ব া পাে র মহা ভা রেত র িচ া ধ া রা ও স , রেজা ও তেমা  ণ া সা ের জ ীে বর  ভা ব 
 আমােদর শাে  যত রকেমর সিৃ র কথা আেছ মহাভারেত সব রকম সৃি র বণ  না কের  দওয়া হেয়েছ। এই 
কারেণ মহাভারেত সিৃ র ব াপাের একটা    ধারণা করেত িগেয় অেনক সংশয় হেয় যায়। সিৃ র ব াপাের িহ েদর  যটা 
সব  থেক  হণেযাগ  ধারণা তার মেধ  পাচঁিট তে র কথা বলা হেয়েছ – ভ ূিম, অপঃ, অি , বায়ু আর আকাশ। ভগবান 
যখন সিৃ  কেরন তখন িতিন  থেম এই পাচঁিট ত েক জ   দন। এই পাঁচিট ত  এেক অপেরর সােথ িমশেত িমশেত 
পুেরা সিৃ টা  বিরেয় আেস। এখােন  য আকােশর কথা বলা হে  আমরা  য আকাশ  দখিছ  সই আকােশর কথা বলা 
হে  না, এই আকাশ হল একটা স ূ ব  কিণকা। িঠক  তমিন ভূিম বলেত আমরা  য ভূিমর উপর দািঁড়েয় আিছ  সই 
ভূিম নয়, এ েলা এক একিট নাম। এ েলার কতক িল িবেশষ  ণ থােক এবং এক অপেরর সােথ সংিমি ত হেত থােক। 
 মশার পর  যটা জ  িনে  তারও নাম একই ভূিম, অপঃ, অি , বায়ু আর আকাশ। এই কারেণ সিৃ  ত  বুঝেত িগেয় 
 থেম খুব সংশয় হয়। ি তীয়  ের িগেয়  য পাচঁিট  লূ িজিনেষর জ  িনে  তােত সবটাই িমেল িমেশ থােক। এর পর 
 থেক একটার পর একটা ব র আকার িনেত    হয়। হাইে ােজেনর এ টম, অি েজেনর এ টম এখান  থেকই  বেরাে । 
এই  য পৃিথবী  যটা আমরা  দখিছ এর যা িকছু উপাদান  যটা আমরা িফিজ   কেমি র মাধ েম জানেত পারিছ এ েলা 
ঐ পাচঁিট ত  আর পাঁচিট  লূ ভূেতর অেনক নীেচ। ঋিষরা  যটা আেলাচনা কের  গেছন  সটা িব ােনর আিব ৃত তে র 
অেনক উপের কথা, আরও স ূ তেরর কথা ঋিষরা বেল  গেছন। 
 
 সমুে   যমন সমু   থেক  ঢউ উেঠ আবার সমুে ই লয় হেয় যায়, িঠক  তমিন পরমা া  থেক এই পাচঁিট ত  
ওেঠ আবার পরমা ােতই লয় হেয় যায়। এই পাঁচিট ত   থেকই তাঁরই  খলা হল এই িব   া । আমরা যিদ িব ােনর 
িদক িদেয় যাই তখন এরা বলেব একশ দশিট বা একশ বােরািট  য  মৗিলক উপাদান আেছ তারই  খলা হল এই 
িব   া । তারও  পছন যিদ চেল যাই তখন বলেব িপওর এণািজ  ই আেছ। িব ান বলেছ িপওর এণািজ   থেক  কায়াক  
হয়,  কায়াক   থেক ইেল ন   াটন হে ,  সই ইেল ন   াটন  থেক একশ বােরািট উপাদান  বিরেয় আসেছ, তাই িদেয়ই 
এই িব   া  রিচত হেয়েছ। ঋিষরাও তাই বেল  গেছন, এনারা বলেবন এই িপওর এণািজ   থেম পাচঁটা সূ  ত েক 
জ   দয়,  সই সূ  ত   থেক আবার পাঁচটা  লূ পদাথ    বেরায়। এই পাচঁটা  ুল পদাথ    থেকই সিৃ   বেরােত    
কের।  সই পাচঁটা ত   কাথা  থেক জ  িনে ? তখন বলেছ যত ঃ স ৃ ািন তৈ ব ত ািন যাি  পুনঃ পুনঃ । 
মহ াভূতািন ভূে ত ভ ঃ স াগ র ে াম  ে য়া য থা।।  সা য   চ যথ া াি ন  ম ঃ স ংহর ে ত পু নঃ। ত ব   ভূতা িন ভূত া া 
স ৃ ািন হ রে ত পুনঃ।।১৩/১৮৭/৬-৭। এই পাচঁটা ত  পরমা ার  ঢউেয়র মত। ক প  যমন িনেজর অ েক বার কের 
আবার  ভতের  িটেয়  নয়, িঠক  তমিন পরমা া  থেকই এই পাচঁটা ত   বিরেয় আেস আবার পরমা ােতই  িটেয় যায়। 
যখন ছাড়েছ তখন  সটাই হেয় যায় সৃি  আবার যখন  িটেয় িনে   সটাই তখন হেয় যাে  লয়। এনােদর আেরকটা 
িবখ াত উপমা হল মাকড়সা, মাকড়সা  যমন িনেজর  ভতর  থেক জালটােক  ছেড় িদে  আবার  সই জালটােকই িগেল 
 ফেল। এই স ৃি ও ভগবান  থেকই  বিরেয় আসেছ আবার ভগবােনেতই লয় হেয় যায়। ভগবান  থেক স ৃি  িক প িতেত 
হে  আর িক প িতেত ভগবােনর  ভতের ঢুেক যাে   সটা আবার িবিভ  শাে  িবিভ  ভােব ব াখ া করা হেয়েছ। ভী  
যুিধি রেক বলেছন ঊ  ং পা দতলাভ  াং য দব া     চা    প িত। এে তন সব ে মে বদ ং িব  িভব া  ম  র   ।। 
১৩/১৮৭/১৪। ‘ হ যুিধি র! তুিম এটা ভােলা কের বুেঝ নাও,  তামার  েটা পা  থেক মাথা পয   আর  যখান  থেক সব 
িকছু  দখেছ,  সই একই িজিনষ বাইের আর  ভতের সব    সমান ভােব ব   হেয় রেয়েছ’। ভী   যটা বলেলন এইটাই 
 বদাে র িনজ  ত । আমার মেধ  যখন আিম  বাধ আসেছ তখন আিম বুঝেত পারিছ আমার মেধ   চতনা আেছ। তাহেল 
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আমার  চতনা  কাথায় আেছ? মাথা  থেক  েটা পা পয  ই  চতনা আেছ। তখন এটাও বুঝেত পারিছ এই মাইে ােফানটা 
আমার বাইের আেছ। আর আমার  চতনা বাইের িগেয় এই মাইে ােফানটােক ধরেত পারেছ। তখন ভী  বলেছন তুিম 
 যটা মেন করছ  তামার  চতনা  ধ ু তামার  ভতেরই আেছ তা নয়,  সই  চতনা িক  বাইেরও পুেরাটা ব   হেয় আেছ। 
বাইের আর  ভতের সব    সই একই  চতনা ব   হেয় আেছ।  কন বলেছন? কারণ এইটাই, সি দান ই ব  আর বািক 
সব অব ।  সই িব    চত  ছাড়া,  সই সি দান  ছাড়া আর িকছু  নই।  সই সি দান ই  ভতের  চত  হেয় 
 ভতের অব ান করেছন বেলই মেন হে  আমার শরীর চলেছ, আমার মন ভােলা  নই, আমার িখেদ  পয়েছ।  সই  চত  
বাইেরও সব   ব  । এই িব    চত  ছাড়া আর িকছু  নই। যখন আধ াি ক  ােনর উে ষ হেব তখন  দখেব সব    
 সই  চত ই পিরব   হেয় আেছন।  য িবদ া আমােক এই  ান  া  করার িদেক িনেয় যাে , িক  ান?  চত ই 
 ভতের বাইের সব   ব  ,  সইটাই হল অধ া । সি দান ই ব  বািক সব অব ; ঈ রই আেছন, ঈ র ছাড়া িকছ ু নই 
এইটাই আধ াি ক  ান। সামেন  য জগতেক  দখিছ এিটও তারঁই অ   থেক  বিরেয়েছ, আবার তাঁরই মেধ  ঢুেক যােব। 
 সইজ  এই জগৎ ঈ র ছাড়া নয়।  বদাে র এই ত   য  কান   তবাদী ধম েক িবরাট বড় সম ার মেধ   ফেল  দেব।  
 
  াে র খুব নামকরা একজন দাশ িনক িছেলন, ওনার নাম িছল  ডকাড । িতিন আিব ার করেলন কােট  িশয়ান 
িসে ম। এই কােট  িশয়ান িসে ম  থেক পের  াফ  বিরেয়েছ। এখন  য ম ােপর  চলন আমরা পাই তােক বলা হয় 
কােট া ািফ,  ডকােড র  থেকই এই কােট  া ািফ এেসেছ।  ডকাড  গািণিতক জগেত নতুন একটা শাখার  চলন করেলন, 
পের  য  কািড েনট িজও ািফ    হেয়েছ  সটা এখান  থেকই মােন  ডকােড র  থেকই    হেয়িছল। িতিন এেস সব 
িকছুেক এ   এ ি স আর ওয়াই এ ি স কের  েটা িডিভশন কের িদেলন, মােন এটা হল জগৎ আর এটা হল ভগবান, 
এটা হল মন আর এটা হল জড়। এটােকই বলা হয় কােট িশয়ান িডভাইড। এই কােট  িশয়ান িডভাইড সারা জগেত এক 
মহা সম ার সিৃ  কেরেছ।  ডকাড  এই কােট িশয়ান িডভাইড এেন সব িকছুেক  ভেঙ িদেলন।  যটার সে   কান িমল  নই 
 সটােকই িতিন এ   এ ি স আর ওয়াই এ ি েস িদেয় িদেলন। মন যােক এরা  চতনা বলেছ  সটােক িদেয় িদেলন 
ওয়াই এ ি স। আর পদাথ  েক িদেয় িদেলন এ   এ ি েস। এর ফেল আমােদর মনটা পুেরা সংশেয়র মেধ  ডুেব  গেছ। 
এখন আমরা সব িকছুেক  দখিছ এই কােট িশয়ান িডভাইড িদেয়। যার জ  আমরা একটােক বলিছ আধ াি ক 
আেরকটােক বলিছ জাগিতক।  বদা  মেত িক  তা হয় না,  বদা  মেত সবটাই আধ াি ক,  বদা  মেত সবটাই ঈ র, 
ঈ র ছাড়া িকছু  নই। কােট  িশয়ান িডভাইড   তবাদীেদর কােছ এক িবরাট সম া।   তবাদীেদর িক সম া? 
  তবাদীেদর মেত ঈ র একজন আেছ আর িতিন সিৃ  কেরেছন, ঈ র আর তাঁর স ৃি  এই  েটা পুেরা আলাদা। যখনই 
ঈ র আর তাঁর স ৃি  আলাদা হেয়  গল তখন এেস যােব কােট  িশয়ান িডভাইড,  যটা  বদা  মেত কখনই দাঁড়ােত পারেব 
না। আমরা মাকড়সা আর মাকড়সার জাল, এই  েটােক িক আিম আলাদা  দখিছ, না এক  দখিছ? যিদ বিল মাকড়সা 
আর মাকড়সার জাল  েটা আলাদা িজিনষ, তখন  েটা আলাদা িজিনষ। িক  যারা জােন তারা ভােলা কেরই জােনন  য 
 েটা আলাদা িজিনষ নয়। উপিনষেদই বলেছ যেথ া ণ  ন া িভ সৃ জে ত গৃ েত চ, মাকড়সার মুখ  থেক জালটা  বেরায় আবার 
 সই মুখ িদেয়  ভতের চেল যায়। মাকড়সা আর তার জাল  যমন এক, িঠক  তমিন ঈ র আর তারঁ সিৃ  এক। িক  
  তবাদী যত ধম  আেছ, ইসলাম, ি  ািনিট আমােদর  ব ব ধম  এরা এই  েটােক সব সময় আলাদা  দখেব।   ব বরা 
 ীকৃ  আর তাঁর সিৃ  এই  েটােক কখন এক  দখেব না। মা াচায  , িযিন  ঘার   তবাদী, িতিন আবার গীতা উপিনষেদর 
 যসব   াক বা মে  বলা হে  ঈ র ছাড়া িকছ ু  নই,  সই   াক বা ম েক িনেজর মত ব াখ া কের বুিঝেয় িদে ন। 
 বদা  আবার মা াচােয  র মতেক মানেব না। ভী  এখােন  বদাে র কথাই বলেছন  তামার  ভতের  য  চতনা আেছ, যার 
 ভােব তুিম িনেজেক  চত  মেন করছ  সই  চতনা বাইেরও ব   আর বাইের  ভতের  সই একই  চতনা। 
 
 ভগবান  থেক  থেম স ঃ, রজঃ আর তমঃ এই িতন  েণর সিৃ  হয়। িব   াে  যা িকছু আেছ সবই এই স ঃ, 
রজঃ আর তেমর  খলা। স েক সব সময় সাদা রেঙ িচি ত করা হয়, রেজােক লাল আর তেমােক কােলা রেঙ িচি ত 
করা হয়। এই িতনেট  ণ এক অপেরর িবেরাধী। আবার এই িতনেট  ণ সব সময় এক সে  থােক। থাকেব এক সে  
আর সব দা এক অপরেক দাবানর  চ া কের যােব।  েণর িনিরেখ তেমর  বিশ   সব সময়  ঘার আল  আর িন ােত 
অিভভূত হেয় থাকেব, রেজা েণ সব সময় সি য় আর স  এই  েটারই উে া, শা  ভাব। তার মােন রেজা েণর 
সি য়তা তার মেধ  থাকেব না আর তেমর আল  ভাবও থাকেব না, সব সময় একটা সাম  ও শা  ভাব। গীতােত 
চতুদ  শ অধ ােয় এই িতনেট  েণর  বিশ   আর িবেশষ েক িনেয়ই আেলাচনা করা হেয়েছ। মা েষর  ভাব এই িতনেট 
 ণ িদেয়ই  তরী। আবার এই িতনেট  ণই আলাদা আলাদা অব ায় চেল যায়।  যমন িজের ল া িদেয় মােছর  ঝাল করা 
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হয় ঐটাই হেয় যােব সাি ক খাবার। খুব  তল মশলা িদেয় যখন রা া করা হেব তখন  সই মােছর  ঝালই হেয় যােব 
রাজিসক খাবার। আবার ঐ মাছেক যখন পিচেয়  টিক কের খাওয়া হেব তখন ঐটাই হেয় যােব তামিসক খাদ । একই 
মাছ িতন রকম হেয়  গল। এইভােব সব িজিনষেক িতনেট ভােগ  দখা যায়। আমােদর মেধ  সাধারণ ভােব  দখা যায় 
সকােলর িদেক আমােদর সাি ক ভাব থােক। সাি ক ভাব যখন থােক তখন জপ, ধ ান, পূেজা এ েলা করেত হয়। িদেনর 
 বলায় আমােদর মেধ  রাজিসক ভােবর  াধা  থােক, তখন খুব সি য় হেয় যায়। রাে  িগেয় ঐটাই তামিসক ভােব চেল 
যায়। একই  লােকর মেধ  িতনেট সমেয় িতন রকেমর ভাব থােক। পুেরাটাই তামিসক বেল িকছু হয় না িঠক  তমিন 
পুেরাটাই সাি ক বেল িকছ ুহয় না। কারণ এই িতনেট  ণ সব সময় এক সে ই থােক। স  থাকেল তেমাও থাকেব, কম 
থাকেব িক  থাকেব।  তমিন রেজা থাকেল স ও থাকেব আবার তেমাও থাকেব। শতকরা িহসােব একটু কম  বশী হেব, 
 যমন    স  বলেল  সখােন হয়েতা ৯৯.৯% স  ণ আেছ বািক .০৫% হয়েতা রেজা আর .০৫% তেমা থাকেব।    
সে র মেধ  তেমা ণ থাকেতই হেব। িক  এখােন িক হেব, ঐ  য .০৫% তেমা ণ আেছ এটাই  য কখন স  ণেক 
পাে  িদেয় তেমা েণ ধের  নেব বুঝেতই পারা যােব না। একজন িবরাট মহা া, এনার মত মহা া  দখা যায় না, িবরাট 
স  ণী। হঠাৎ একিদন  নলাম  সই মহা ার পতন হেয়  গেছ। ঐ  য .০৫% তেমা ণ বা রেজা ণ রেয়েছ  সটা  কান 
িদন  য পাে  িগেয় রেজা েণ বা তেমা েণ চেল যােব  বাঝাই যােব না।  সইজ  যত বড়ই  যাগী হন না  কন, পতেনর 
ব াপাের  কান গ ারাি ট থােক না। কখন পাে  যােব না? যখন  স ি  ণাতীত হেয় যায়, যখন এই িতনেট  ণ স , রেজা 
আর তেমােক পার কের যায়। আধ াি ক পু ষ হওয়া মােন স , রেজা ও তেমােক পার কের যাওয়া। ধািম ক মােন 
স  েণ  িতি ত হওয়া। ধেম র উে   হল মা ষেক স  েণ  িতি ত করা। আধ াি কতার উে   ি  ণাতীত হেয় 
যাওয়া। িক  মজার ব াপার হল যত ণ আিম সাি ক না হি  তত ণ কখনই ি  ণাতীত হেত পারব না।  সইজ   থেম 
সাি ক হেত হেব।  বধী ভি র অ শীলেনর মাধ েম মা ষ আে  আে  সাি ক হওয়ার িদেক এেগােত থােক। এবার যখন 
 স স  েণ চেল  গল। কতটা চেল  গল? ৯৯.৯%  ত চেল  গল হয়ত ৯০%  তই চেল  গেছ তােত  কান অ িবধা  নই। 
িক  এবার  স বলেছ আিম এই িতনেট  েণর এলাকা ছািড়েয় চেল  যেত চাই।  যমন এই পৃিথবীর মাধ াকষ  ণ আেছ, 
আিম এই পৃিথবীর মাধ াকষ  ণেক ছািড়েয়  যেত চাই। িক  পৃিথবীর মাধ াকষ  ণেক ছািড়েয় চেল যাওয়া যােব না। আিম 
পাথর ছিুড়, বুেলট ছুিড়  সটা আবার নীেচ  নেম আসেব, কালীপূেজায় হাওয়াই বাজী ছাড়েছ অেনকটা উঁচুেত উেঠ আবার 
ভুস কের নীেচ  নেম আসেব। উেড়াজাহাজও পৃিথবীর মাধ াকষ  ণেক ছািড়েয়  যেত পারেব না, এর জ  আলাদা গিত 
দরকার। মহাকােশ  য রেকট পাঠান হয়  সটা ঐ গিতেত ছাড়া হে   য গিতেত  স পৃিথবীর মাধ াকষ  ণেক  ছেড়  বিরেয় 
 যেত পারেব। িঠক  তমিন িযিন আধ াি ক পু ষ হন িতিন এই িতনেট  েণর পাের চেল যান। িক  যখন আবার মনটােক 
জগেত নািমেয় আনেত চান তখন এই িতনেট  ণেক আ য় কের থােকন, তখন এই  েণর ব েন থােকন না। কিলমুিন 
যখন ম ী িছেলন তখন িতিন  যিদেক  যেতন  সিদেক পুিলশ  যত। এখন িতিন  জেল পুিলশ এখন  যিদেক যােব 
কিলমুিনেক  সিদেক  যেত হেব। িতনেট  েণর অধীেন যখন আমরা থািক তখন  ণ আমােক  যিদেক িনেয়  যেত চাইেব 
 সিদেকই আমােক নােক দিড় িদেয় িনেয় যােব। িক  ি  ণাতীত যখন হেয়  গল তখন আর িতিন িতনেট  েণর অধীেন 
 নই, িতনেট  ণ আর তােঁক বাধঁেত পারেব না।  
 
 ভী  বলেছন যিদ মা ষ ি  ণাতীত না হেত পাের, িক  খুব সাি ক হেয়  গল, িক   ণেক পার করেত পারল 
না তখন মৃতু র পর তার িক হেব? তখন  স  দবতােদর মেধ  িগেয় জ   নেব। অ  িদেক যিদ  স  ঘার তামিসক হেয় 
থােক, তখন মৃতু র পর  স নীেচর িদেক যােব।  সইজ  মা ষেক এ েলা বেল বেল সেচতন কের িদেত হয়, তুিম যিদ 
তামিসক হও তাহেল তুিম িন েযািনেত িগেয় জ   নেব, রাজিসক যিদ হও তাহেল মা ষ  যািনেত জ   নেব, সাি ক যিদ 
হেয় থাক তুিম  দবেলােক জ   নেব। িক   তামােক ঘুরপাক  খেতই হেব, এটােক বুেঝ িনেয়  তামােক এই িতনেট 
 ণেক  কেট  বিরেয় আসেত হেব। এ েলাই সব সময় িবচার করেত হয়, আিম যতই ভােলা হেয় থািক না  কন, খুব 
 জার  দবতােলােকই না হয় জ াব িক  আবার ওখান  থেক নীেচ  নেম আসেত হেব। আবার আমােক সং াম কের  যেত 
হেব।  সইজ  এইখান  থেক আমােক  বেরাবার জ  আ াণ  চ া চািলেয়  যেত হেব।  িতনেট  েণর পাের আমােক 
 যেত হেব, এই িজিনষটােক মাথার মেধ  বারবার িনেয় আসেত হেব। এই  েচ াই আমােক আধ াি ক  ােনর িদেক 
িনেয় যােব। 
 
 তারপর বলেছন, মা েষর যখন স  েণর  াবল  হয় তখন স  ণ তােক  েখর িদেক  টেন িনেয় যায়। গীতােত 
এই িজিনষটােকই খুব সংে েপ বলেছ  খসে  ন ব া িত  া ন সে ন চা নঘ। স  েণর আিধক  হেল  ােনর  ৃহাটা  বেড় 
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যায়, শা  অধ ায়ণ করেত, উ  িচ ন করেত, সিৃ মূলক কাজ করেত ভােলা লাগেব।  ছাটেবলায় আমার িহ ীগান  নেত 
ভােলা লাগত, িক  একটা বয়েসর পর  থেক আমার উ া  স ীেতর  িত আকষ  ণ হেত    করল, তার মােন আমার মন 
এখন সাি ক ভােবর িদেক এেগাে । কারণ স ীত  ান না থাকেল, উ  িচ ন না থাকেল  ািসক াল কখন ভােলা লাগেব 
না।  ােনর সে  সরাসির  যাগ রেয়েছ স  েণর। এই  য এত গরেমর মেধ   পুরেবলা আমরা এখােন কত ক  কের 
কত দরূ দরূ  থেক এেস জেড়া হেয়িছ,  কন এেসিছ?  েটা ভােলা কথা  নেত ইে  করেছ। এই ই াটা স  ণ ছাড়া 
হেত পােরনা। স  েণ সব সময় একটা  খ অ ভব হয়, মেনর  ভতের একটা ভােলা লাগার আেমজ, একটা আনে র 
ভাব ছিড়েয় থােক। স  েণর ল ণই হল  খ আর  ান। রেজা েণর আিধেক  সব িকছুর  িত আকষ  ণ হেত    হয় 
আর মেন মেধ  তৃ া জােগ। আর তেমা েণ মনটা সব সময় জেড়র মত পেড় থাকেব, সব িকছুেতই একটা অনীহা মােন 
 নিতবাচক মেনাভাব। এই হে  িতনেট  েণর  মাটামুিট একটা সংি   িববরণ।   
 
 এরপর ভী  বলেছন ত  যৎ  ীিতসং যু ং কাে য় ম নিস বা ভে বৎ । বত ে ত সা ি ে ক া ভাব ইত  াচ ী ত 
ত থা।।১৩/১৭৬/৩১। যখন শরীর বা মেন  কান ধরেণর আন  জ ায়, ত  য ৎ  ী িতসং য ু   ,  কান কারণ  নই মনটা 
অকারেণই ভােলা লাগেছ। তখন বুঝেত হেব সাি ক ভাব উদয় হেয়েছ। যােদর  ভতের সাি ক ভাব থােক তােদর 
 চহারাটা সব সময় আনে  পিরপূণ   থােক। যখন মি ের যাওয়া হয়, ঠা রেক  ণাম কের যখন  বিরেয় আেস তখন 
 চাখমুেখর ভাবটাই অ  রকম হেয় যায়। কারণ  ভতের একটা আনে র অ ভূিত হেয়েছ। এই আন টা আেস স  েণর 
জ । িঠক  তমিন যখন অ স তার ভাব আেস,  ঃেখর ভাব আেস তখন বুঝেত হেব রেজা েণর আিধক  হেয়েছ। কারণ 
রেজা েণর সােথ তৃ ার স ক  আেছ। তৃ ার যখন পুিত  হয় না তখন মা ষ  ঃেখ ি য়মাণ হেয় যায়। যখন  কান িকছুেক 
   কের জানেত পারেছ না, মনটা  কান িকছুর  িত  মাহ   হেয় িচ াশি  ন  হেয় যাে , এটা হল তেমা েণর 
ল ণ। আমােদর আ হ হল স  ণেক িনেয়। যখন  দখেব িনেজ  থেকই আনে  ভাসেছ, এখন  য দশ লাখ টাকার 
লটাির  পেয়  গেছ তার  তা আন  হেবই,  সই আনে র কথা এখােন বলা হে  না। এখােন বলা হে  িনেজ  থেকই 
আন  এেস যাে । এই আনে র  কান  হতু  নই। িঠক  তমিন মেনর মেধ  যখন  ীিতর ভাব জ ায়, জগেতর সবার 
 িত, মা ষ মাে ই ভােলাবাসা, সম   ািণর  িত ভােলাবাসার উদয় হয় এ েলা সব স  ণ  থেক জ ায়। এখােন  ছেল 
 মেয়র ভােলাবাসার কথা বলা হে  না, এই ভােলাবাসা রেজা ণ  থেক, না হেল তেমা ণ  থেক হয়। যখন  ভতের একটা 
শাি র ভাব অ ভব হয়  সটাও স  েণর ল ণ। শাি  আর আল   েটা আলাদা। যখন  দখা যােব অকারেণ,  কান 
িকছুই হয়িন িক  মেনর মেধ  অসে াষ জেম আেছ, আমরা  যমন  ায়ই বিল ‘দরূ িকছু ভােলা লাগেছ না’, তারপর 
 শাক,  কান কারণ  নই অকারেণ মনটা অবসােদ ভের যাে , আর স াপ,  কান কারণ  নই পুরেনা কথা  ভেব  ভেব 
মেন ক  পাে , এই রকম  লাভ,  েয়াজন  নই িক  তবু  কান িজিনেষর  িত  লাভ হে , সব  থেক বড় হল অ মা, 
অথ  াৎ  ভতের সহনশীলতার অভাব, এ েলা যখন কা র মেধ   বশী হেত থাকেব তখন বুঝেত হেব তার মেধ  রেজা ণ 
 বেড়  গেছ, এ েলাই রেজা েণর িচ । আর যখন  দখব ঘুম  বশী হে ,  চুর     দখেছ, কাজ করেত ইে  করেছ 
না, আল   বেড়  গেছ, শাে র কথা  নেল বা অধ য়ণ কের    কের বুঝেত পারেছ না, একটা সূ  কথা বলা হেল 
ধরেত পােরনা, বুঝেত হেব তােক তেমা ণ  াস কের িনেয়েছ। তেমা ণেক সব সময় রেজা ণ িদেয় কাটােত হয় আর 
রেজা ণেক সব সময় স  ণ িদেয় কাটােত হয়।  
 
 ফেলর  ভতের  পাকা থােক। ফলটা কাটেত  গেলই  পাকাটা  বিরেয় আেস। ফল আর  পাকা এক, কারণ ফেলর 
 ভতেরই  পাকাটা থােক। যখন ফল িকনিছ তখন  পাকা   ুই ওজন করা হেয়েছ তাই ফল আর  পাকা এক। িক  ফল 
আর  পাকা আবার আলাদা। িঠক  তমিন বুি  আর আ া এক সে  আমােদর শরীের থােক িক  এই  েটা আলাদা। 
আ াটা ফেলর মত আর বুি টা ফেলর  পাকার মত। বুি  আর আ া  য আলাদা এটা একিদেন  বাঝা যােব না। 
আমােদর এখন এ েলা  ধ ু েন  যেত হেব। আমরা যত কাজ করিছ মেন করিছ সব কাজ বুি  িদেয় করিছ, িক  এখােন 
বুি র  কান ভূিমকা  নই। সব িকছুই আ ার জ ই হে  অথচ আমরা মেন কির বুি র জ  হে ।  যমন জল আর মাছ 
 েটা এক সে ই থােক, িক   েটা আলাদা িজিনষ। িঠক  তমন বুি  আর আ া এক সে ই থােক িক   েটা জল আর 
মােছর মত আলাদা। মজার ব াপার হল এই স  ণ, রেজা ণ আর তেমা ণেক আ া সব সময় জানেত পাের িক  এই 
িতনেট  ণ  কান িদন আ ােক জানেত পারেব না। আিম যিদ তেমা েণর আ য় িনই আ ােক জানেত পারব না, যিদ 
রেজা েণর আ য় িনই আ ােক জানেত পারব না, যিদ স  েণর আ য় িনই তাও আ ােক জানেত পারব না। কারণ এই 



182 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

িতনেট  ণ বুি র এলাকার। িক  আ া বুি র বাইের এবং এেদর তুলনার আ া আরও অেনক  বশী বহৃৎ।  সইজ  
আ ােক বলা হয় বুি  আর এই িতনেট  েণর সা ী। আ া এেদর সব  খলা  দখেত পায়। মা  যমন তার িতনেট বা ার 
সব িকছু  দখেত পায়, িকছু বেল না হয়েতা। মা আর বা ারা এক িক  আলাদা। িঠক  তমিন আ া মােয়র মত আর 
িতনেট বা া এই িতনেট  েণর মত। বা া িতনেট নানা রকেমর উপ ব কের চেলেছ। এই িতনেট  েণর  খলা চলেছ 
কারণ আ া আেছন বেল। মা না থাকেল িতনেট বা া হত না। িক  িতনেট বা া  থেক মা স ণূ   আলাদা। গাছ আর 
তার ফল, ফল যিদ নাও থােক গাছটা থাকেব িক  গাছ না থাকেল ফল হেব না। আ াও িঠক  সই রকম। আ ার ফল 
এই িতনেট  ণ। আমােদর সম া হল আমরা স , রেজা আর তেমর ব েন বাধঁা পেড় যাই।  বেঁধ িগেয় আমরা আর 
এেদর  থেক  বেরােত পািরনা। যাঁরা আধ াি ক  ােনর িদেক অ সর হেত চাইেছন, তাঁেদর জ  আব ক হল এই স , 
রেজা আর তেমর লীলােখলাটা  বাঝা আর এই িতনেট  েণর পাের যাওয়ার  চ া করা। 
 
 ভী  একটা খুব নামকরা  চিলত কথা বলেছন  যটা আমরা সবাই  েন থাকব। ম হ ানদ  া িহ পার  প  ে ত ন 
তদ থা। ন ত ু তপ িত ত  ঃ ফেল  াে ত তরত ু ত। এবং  য িবধুর ধ া  ং  কবল ং  ান মু ম  ।। 
১৩/১৭৬/৫৪।  য একটা মহানদীেক পার করেত চায়,  জেন  গল এখােন গ ানদী আেছ,  স িক  পেরােত পারেব? যিদ 
জােন  নৗকা কের পার হওয়া যায়, তাও নদী পার করেত পারেব না।  নৗকার ব াপাের  স সব িকছু জােন,  নৗকা কাঠ 
িদেয়  তরী হয়, মািঝ চালায় এত িকছ ু জেন িনেলও নদীেক পার করেত পারেব না। িকভােব ওপাের  যেত হেব? আমােক 
 নৗেকােত িগেয় বসেত হেব,  নৗেকা কেরই নদী পার হওয়া যােব। এই   ে   সইজ  সব ধরেণর তাি ক  ান 
পুেরাপুির তাৎপয  হীন। আিম নদীর ব াপাের সব িকছুই জানেত পাির, গ ার উৎস  কাথায় আর  কাথায় িগেয়  স িমশেছ, 
কত রকেমর  নৗকা হেত পাের,  নৗকা  তরীর ইিতহাস সবই আমার জানা আেছ। িক  গ ােক পার করার ব াপাের এ েলা 
 কান কােজই লাগেব না।  া,ঁ আিম যখন গ ােক অিত ম কের  গলাম তখন এই  ানটাই আমার একটা বাড়িত  ণ 
হেয় থাকল। মূল ব ব  হল আধ াি কতার   ে  যুি গত  ান আর তথ  সম ৃ  ান  কান কােজই আেস না। 
 
 ভী  বলেছন, মা ষ যখন সম  জীেবর এই আবাগমন, জ -মৃতু র চে  এই  য আসা যাওয়া চলেছ, এটােক 
যিদ খুব ভােলা কের িচ া ভাবনা কের িনেজর মেনর মেধ   দঢ়ৃ ভােব বিসেয়  নয়, আর যখন বুেঝ  নয় আমােকও এই 
 রব ার মেধ  িদেয়  যেত হেব যিদ না আিম এই িতনেট  েণর পাের চেল যাই। এই  ানটােক  দঢ়ৃ কের িনেত পারেল 
তখন  স পাের চেল যায়।  সইজ  এই জগেত যা িকছ ুআেছ সব িকছুেক িবচার কের কের িনেজেক  কান ভােব এখান 
 থেক বার কের িনেত হেব। আিম যখন কা র মৃতু   দখিছ তখন আমােকও ভাবেত হেব আমারও একিদন এইভােব 
মৃতু র মুেখামুিখ হেত হেব। তখন িবচার আনেত হেব এই মৃতু েক িকভােব জয় করা যায়। আমার মেন যখন  ঃখ ভাব 
আেস তখন িবচার করেত হেব, এই  য মেন  ঃখ আসেছ এর উে াটা িক?  খ। িক  যার আেছ  খ তারই আেছ  ঃখ, 
যার আেছ  ঃখ তারই আসেব  খ। এই  খ- ঃখ স , রেজা আর তেমর  খলা। আমােক এই স , রেজা ও তেমর পাের 
 যেত হেব। যারই জ  আেছ তারই মৃতু  হেব, আর মৃতু  হেলই জ  হয়। এটা শা   থেক আমরা জানিছ। জ  হেলই 
মৃতু  হয় এটা আমরা  লৗিকক দিৃ েত জািন। আমােদর িক কত ব ? এই জ -মৃতু েক িকভােব অিত ম করা যায় তার 
 চ া করেত হেব। যারই টাকা আেছ  সই িনধ  ন হয়,  য িনধ  ন হয়  সই টাকা আয় করার  চ া কের। এটােক  দেখ 
 নওয়ার পর  চ া করেত হেব িকভােব অভাব আর   ে র পাের যাওয়া যায়। তখন আমার কখন মেন হেব না  য 
আমার  চুর টাকা আেছ আর কখন অভাব  বাধ এটাও হেব না। জগেতর দাম এইটু ই, এর  বশী জগেতর দাম 
আমােদর কােছ  নই। যখনই  কান িকছুর িদেক আকৃ  হেয় মন িদলাম তখন  সই িজিনষটা  পেল আন  হল, না  পেল 
মন খারাপ হেব, তখনই বুঝেত হেব পাওয়া আর হারােনা, হারােনা আর পাওয়া এটাই জীবন, এই জীবেনর পাের িকভােব 
যাওয়া যায়। বলেছন যখনই এই ভাবটা এেস যায় তখনই মা ষ িঠক িঠক শাি  পায়। 
  
ত দ ি শ   ক? 

 এখােন একিট অত   মূল বান   ােক ভী  বলেছন ি বে গ  া য  ি বিদতঃ      য  ি বমু িত। অি   
মনসা যু   দশ ী িন  ৎ কঃ।।১৩/১৭৬/৫৬। যারঁা ধম , অথ   ও কােমর িঠক িঠক   পেক বুেঝ িনেয়েছন, বুেঝ 
িতনেটেকই পিরত াগ কের িদেয়েছন, পিরত াগ কের আ া স ােনর িদেক এিগেয়  গেছন, তারঁাই ত দিশ  হন। এটা 
আমােদর খুবই  ভ াগ   য অেনক বড় বড়  লখকরা, পি তরা এমনিক অেনক স  াসীরাও  ব ািদেত িলখেছন আমােদর 
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সব িকছুেক ধেম র উপর আধািরত করেত হেব, অথ  , কাম এ েলােক ধেম র উপের আধারিত কের অজ ন করেত হেব, 
 মা ও ধেম র উপর আধারিত হেব। আদেপই শাে র এটা অথ   নয়। অথ   হল যখন আিম  ায়স ত ভােব অজ  ন করিছ, 
কাম হল যখন আিম  ায় স ত ভােব  ভাগ করিছ। ধম  হল শা  মেত যখন আিম পূণ কম  করিছ,  য পূণ  আমােক  েগ  
িনেয় যােব। অথ   আর কাম এই জগেতর  ভাগ এবং ধম  পরকােলর  ভাগ। এই  েটােক যখন খুব ভােলা কের িচ া কের 
 নওয়া হয়, িচ া করার পর ইহামু ফলিবরাগ, অথ  াৎ এই জগেতর যা িকছু  খ তােক ত াগ করব আর পেরর  য জগৎ 
 সটােকও ত াগ করব, ইহজগৎ আর পরজগৎেক ত াগ করার পের যখন  স  মাে র  চ া কের তখনই  স ত দিশ  
হওয়ার িদেক এেগায়। এই রকম যােদর হয় তােদর িক হয়? অ ানীেদর কােছ এই সংসার মহাভেয়র জায়গা, িক   ানী 
এই মহাভয়  প সংসােরর পাের চেল িগেয় িনভ য় হেয় যান।  ানীর আর িকছু পাওয়ারও থােক না হারাবারও িকছু থােক 
না। বলেছন যখন িন াম ভােব কম  করা হয় তখন  স এর আেগর আেগর  য কম সং ার সি ত কেরেছ  সটােক আে  
আে  নাশ করেত থােক। আবার অ  জায়গােত আেছ কম ফেল কাটাকািট হয় না। এ েলা এক একিট মেডল। িক  
এখােন বলা হে  যখন িন াম ভােব কম  করা হয় তখন পূব   পূব  কম সং ারেক নাশ কের  দয়। এই পূব   পূব  সং ারেক 
যখন নাশ কের িদেয় যায় তখন আর  ভ আর অ ভ  কান কেম রই ফল  দয় না। যিদও এই মতটা খুব একটা  হণেযাগ  
নয় তবুও মহাভারেত এখােন বলা হেয়েছ। এ েলা সবই এক একিট মেডল। িক   যটা খুবই    পূণ   তা হল, িন াম 
কম  করেত করেত মন বাসনাশূ  হেয় যায়, বাসনাশূ  হেয়  গেল তখন ভােলা-ম   থেক তার মনটা সের আেস। আর 
যখন ত  ান হেয়  গল, আিম  ক এইটা যখন  জেন  গল তখন তার যাবতীয় যত কম  সি ত হেয় আেছ সব পুেড় ছাই 
হেয় যায়। এইটাই হল মূল কথা। অ া  শাে  একটা িবেশষ ভাবেক িনেয়ই আেলাচনা করা হেয়েছ িক  মহাভারেত 
সম  রকেমর ভাব ও ধারণােক আেলাচনা করা হেয়েছ। 
 
 ান ও ভ ি র ল   ও প ির ণ াম এক 
 আধ ি ক সাধনার  ারা চরম লে   িগেয় সাধক যা দশ ন কেরন বা জানেত পােরন অথ াৎ  য তে র সােথ িতিন 
এক হেয় যান, তা  য পেথই িতিন সাধনা কের থা ন না  কন,  সখােন তাঁর  িট িজিনষরই উপলি  হয়। হয় িতিন 
 দেখন ঈ রই সব িকছ ুহেয়েছন, ঈ র ছাড়া িকছ ু নই, নাহং নাহং তঁু  তঁু , এখােন আিম বেল িকছু থােক না, িতিনই 
থােকন। আর তা নাহেল  দেখন আ াই সব িকছু হেয়েছন অহং   াি । মজার ব াপার হল সব ধেম ই,  ী ান, ইসলাম, 
িশখ  য ধম ই  হাক না  কন যাঁরা সাধনা করেছন তাঁেদর সবার   ে  এই একই িজিনষ হে । সাধনা যখন কেরন তখন 
হয়  দখেবন ঈ রই সব শি মান আর িতিনই সব হেয়েছন। সাধনা যখন অ  রকম হয় তখন  দেখন িতিন িনেজই সব 
িকছু হেয়েছন। িতিন িনেজ  য নাম  েপ আেছন  সই ভােব  দেখন না, িব    চতে র সােথ িনেজেক একা   েপ 
 দেখন।  ফীেদর মেধ ও এই ধরেণর সাধক আেছন, যারঁা িনেজেক সব িকছুর সে  একা   বাধ করেছন, আিমই  সই। 
আবার অ  পেথর যারঁা তাঁরা  দেখন ক ৃ ই সব হেয়েছন বা  দেখন ঈ রই সব িকছ ুহেয়েছন বা  দেখন আ াই সব িকছু 
হেয়েছন। আধ াি ক রােজ র  াথিমক অব ায়  ান আর ভি র একটা িবভাজন থােক। যারঁা  ান পেথ এিগেয় যান তাঁরা 
 দেখন আ াই সব িকছু হেয়েছন। যাঁরা ভি ভাব িনেয় এিগেয় যান তাঁরা  দেখন ঈ রই সব িকছু হেয়েছন। এটা হল 
 শষ কথা, িক   শেষ িগেয়  ান আর ভি েত  কান িবভাজন থােক না। জানা আর ভােলাবাসা  েটা একই িজিনষ।  য 
িজিনষেক যত  বশী জানেত থাকব  সই িজিনেষর  িত ততই ভােলাবাসা জ ােত থাকব। আবার যত িজিনষটােক 
ভােলাবাসা হয় তত িজিনষটােক জানা হয়। তাই  ান আর ভি  কখনই আলাদা হয় না। যারা ম  বুি  স  , িন  
 েরর তারা এই  েটােক আলাদা  দেখ। 
 
 আধ াি ক সত   তা একিটই। িক   ান আর ভি  আলাদা বলিছ। িযিন  ানী িতিন  দখেছন আ াই সব িকছু 
হেয়েছন, িযিন ভ  িতিন  দখেছন ঈ রই সব হেয়েছন। আপাত দিৃ েত  েটােক আলাদা  দখােলও  কাথাও এই  েটা 
একই কথা বলেছ। তাহেল এই  েটা এক হে   কাথায় িগেয়? িনেজর  য অহং  বাধটা  যখােন িগেয় নাশ হেয় যাে । 
ঈ রই সব হেয়েছন আর আ াই সব হেয়েছন এই  েটার মেধ  একটা সাধারণ িজিনষ আেছ,  সটা হল আিমে র নাশ, 
জগেতর নাশ হেয় যাে । জগৎ বেল জগৎ তখন থাকেছ না, আিম বেল িকছ ুথাকেছ না। আধ া িকতায় একটা সাধারণ 
িজিনষ হল আিমটা নাশ হেয় যাওয়া। সাধনার উে   িক? ঈ র লাভ যিদও বলা হয়, িক  আসল উে   হল এই 
আিমর নাশ। আিমটা নাশ হেয়  গেল িক থােক  সটা আর মুেখ বলা যায় না, যা থােক  সটাই থােক। যারা ঈ র ভ  
তারা বলেব ঈ রই সব। আবার যারা  ঘার  বদা ী তারা বলেব আ াই সব। তাহেল ভ  আর  বদা ী িক আলাদা হেয় 
যােব? না, কখনই আলাদা হেব না,  েটা   ে  সাধারণ একটা আেছ,  েটা   ে ই আিমটা নাশ হেয় যাে । ভে র 
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  ে  আিম ভ  এটাও নাশ হেয় যাে  আর  বদা ীর   ে  আিম  ানী এই  বাধটাও নাশ হেয় যাে । এই সাধারেণ 
 পৗঁছানর জ  অেনক েলা পথ থােক। তার মেধ  একটা পথেক বলা হয়  ানেযাগ।  ান আর  ানেযােগ তফাৎ 
 কাথায়? আচায  শ র কখনই বলেত রাজী হেবন না  য কম   আর  ান এক। অথচ  ামীজী বলেছন কম  েযাগও যা 
 ানেযাগও তাই,  েটাই এক জায়গােত িনেয় যায়।  ানেযাগ একটা পথ।  ান আর  ানেযাগ পুেরা আলাদা।  ামীজী 
বলেছন কম  ,  ান ও ভি  একই জায়গায় িনেয় যায়, এ েলা হল রা া। এই রা ােক অবল ন কের  যখােন িগেয় 
 পৗঁছায়  সটােকই বলা হয়  ান বা ভি ।  ান বা ভি  হল ল  । এই  ানেক বলা হয় ত  ান বা আ  ান বা 
   ান বা  ধ ু ান। ভি  যখন বলা হয় তখন এেকই বলা হয় ঈ র  ান বা পরম ভি । পরম  ান আর পরম 
ভি েত  কান তফাৎ হয় না। এই পরম  ান বা পরম ভি েত  পৗঁছােব িকভােব? এখােন  পৗঁছানর  য কত পথ আেছ 
তার  কান িঠকানা  নই।  ামীজী  বলুড় মেঠর িনয়মাবলীর মেধ  িলেখ  গেছন রামকৃ  িমশেনর  কান স  াসী যিদ নতুন 
পথ আিব ার কের তােকও ঠা েরর মত বেলই  মেন িনেত হেব। তার মােন এখনও পেথর সংখ া  শষ হয়িন, ভিব েত 
আরও পথ  বেরােব। গীতােত  তা আঠােরাটা পেথর বণ  না আেছ। গীতার  েত কিট অধ ায় একটা কের  যাগ। 
অজু নিবষাদেযাগ, মােন িবষাদ কেরও  সখােন  কউ  পৗঁেছ  যেত পাের। িকেসর িবষাদ? পুেরা জগেতর  িত িবষাদ। িক  
মা েষর যখন িবষাদ হয় তখন জগেতর  িত িবষাদ হয় না, িনেজরটা িঠক থােক। ত  ােন বা ঈ র ােন  পৗঁছানর  য 
কত পথ আেছ তার  কান  শষ  নই। িক  সব পথেক যিদ সংগিঠত কের বাছাই করা হয় তখন  মাটামুিট সব কটা পথেক 
চারেট পেথ দাড়ঁ কিরেয়  দওয়া যায়। সব কটা পথেকই  কান না  কান ভােব এই চারেটর মেধ   ফেল  দওয়া যায়।  যটা 
 ামীজী বলেছন কম ,  ান, ভি  আর  যাগ। এই চারেট  যােগর কথা  ামীজী বলেছন। আর গীতা বলেছ আঠােরািট 
 যােগর কথা। িক  ভােলা কের িবে ষণ করেল  দখা যায় গীতার ঐ আঠােরাটা  যাগেক, িকছুটা এর তার সে  িমিলেয় 
িমিশেয় এই চারেটর মেধ   ফেল  দওয়া যায়। িক  এই  েটা  ানেযােগর  ান আর ভি েযােগর ভি র মেধ  তফাৎ 
আেছ। শ রাচায   বারবার বলেছন কম  িদেয় কখনই  ান হেত পােরনা।    ান  যটা হয়  সটা হয় িনেজর   পেক 
জানেল। এ েলা  ধ ুপথ। মহাভারত এই পথ েলা  থেক কেয়কিট পেথর আেলাচনা করেছ। মহাভারত মােঝ মােঝ ভি র 
কথা  যমন বলেব  তমিন মােঝ মােঝ  ােনর কথা আবার মােঝ মােঝ  যােগর কথাও বলেব। আেগকার িদেন কম েযাগ 
বলেত  বাঝাত আিম সংসাের  য কাজকম  করিছ এবং বণ  া ম ধম  যিদ পালন কির,  সটা যিদ িন াম ভােব করা হয় 
তােতই আমার  ান হেয় যােব।  ামীজী এেস বলেছন এখন িদনকাল পাে   গেছ বণ  া ম ভুেল যাও,  য  কান কাজই 
যিদ তুিম িন াম ভােব অনাস  হেয় কর তাহেল  সটাই  তামােক মুি র িদেক িনেয় যােব।  ানেযােগ সব সময় িবচার 
করা হয়। িক িবচার করা হয়? ঈ রই ব  বািক সব অব । সব    ের সব   অব ায় এই িবচার কের কের এিগেয়  যেত 
হেব, এটা আ ার সে   কান ব াপার  নই এেক  ফেল দাও।  যােগর   ে  একটা িজিনেষর  িত একা  কের বািক সব 
িকছুেক  ফেল িদেয় এিগেয় িনেয় যায়। উে   সবার িক  একটাই,  ান বা ভি ।  
 
মহা ভ ারে তর মত া সা ের জ প-ধ ান  সে  কেয়ক িট ম ূল বা ন উ পেদ শ 
 এখােন কেয়কিট পেথর আেলাচনা করা হে , িক  মহাভারেত এত িব ািরত ভােব করা হেয়েছ  য আমােদর 
পে  সব িকছু আেলাচনা করা স ব নয়।  থেম ধ ানমাগ  িনেয় বলেছন। ধ ান মােন টানা এক আসেন   ঘ টা বেস আেছ 
আর জপও ব  হেয়  গেছ। জপ আর ধ ান িক  আলাদা। মােন জপ তখন আঙুেল বা মালায় করা ব  হেয় যায়। জপ 
তখন  যটা হয় তখন মেন মেন হেত থােক। আর  ক  থােক     যমন যােক ই  বেল িদেয়েছন,  সই ই েত। এই ধ ান 
করার আেগ বলা হয় সাংসািরক যত কাজ, বণ  া েমর যত কাজ  স েলা কের আেগ মনটােক    করেত হয়। যারা কােজ 
ফািঁক  মেরেছ, ঘষু িনেয়েছ, চুির কেরেছ এেদর  ারা  কান িদন জপ-ধ ান হয় না। মা ষ যখন  চুর কাজ করেব,  সই 
কােজ  কান ফাঁিকবািজ  নই,  কান চুিরচামাির  নই,  কান পােটায়াির  নই, এেকবাের িন ার সে  এইভােব  চুর কাজ 
করার পর মেনর অ ট-ব ট  েলা পির ার হয়। এরপর তােক বলা হয় তুিম এবার পূেজা অচ  না করেত থাক। 
মুসলমানেদর বলা হয় িদেন পাচঁবার নমাজ পড় আর পারেল একবার হজ কের এস। এ েলা করার পের মনটা আেরকটু 
পির ার হল। এরপর বলেব এবার তুিম জপ করেত থাক। কত জপ করেব? কত আর করেব, িদেন  রাজ পাঁচ ঘ টা ছয় 
ঘ টা জপ করেত থাক।  ই িতন বছর ছয় ঘ টা ধের  রাজ জপ যিদ করা হেয় থােক তারপর মনটা এবার ধ ােনর জ  
  ত হল।  বশীর ভাগ ভ রা বয়েসর ভাের যখন  েয় পেড় তখন আেস ধ ান িশখেত। জপ-ধ ান এ েলা কম বয়স 
 থেক, যখন শরীের মেন  তজ ও শি  থােক তখন    করেত হয়। ধ ান যখন    কের তা সাকােরর ধ ানই ক ক বা 
িনরাকােরর ধ ানই ক ক, মনটােক তােক জগৎ  থেক সিরেয় িদেত হয়। িক  জপটা তখনও চেল। জপ তখন হােতও চেল 
না,  ঠােঁটও চেল না, গলােতও চেল না, জপটা তখন পুেরা অ ল ীন হেয় যায়। ধ ােন জেপর সময়  কাথাও িকছ ুনড়েব 
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না। এমিন সাধারণ সমেয় যিদ রাম রাম জপ কির  থেম  ঠাটঁ নড়েব,  ঠাঁট যিদ ব  কের  দওয়া হয় তখন িজেভর 
সামেনর ডগাটা নড়েত থাকেব। িজেভর ডগাটা ব  কের িদেল িজেভর  েটা পাশ নড়েব, িজেভর  েটা পােশর নড়ােক ব  
করেল কে র মেধ  একটা জায়গােত নড়েত    কেরেছ। এ েলা  তা একিদেন ব  হেব না। অেনক িদন করেত করেত 
একটা একটা কের ব  হেত থাকেব। কে র এই নড়াটা িকছুেতই ব  করা যায় না। এই ক টা যখন ব  হয় তখন 
বুঝেত হেব এবার ধ ােনর   িতটা হে । তার আেগ ধ ান হেব না। 
 
 ক  নড়াটা যখন ব  হয় তখন ধ ােনর   িত হয়। ধ ানটা িক রকম যিদ  বাঝােত হয় তাহেল এইভােব  বাঝান 
 যেত পাের। মেন করা যাক এই  দওয়ােল একটা িব   দওয়া আেছ। এখন এই িব র উপরই যিদ মনেক একা  করা 
হয়, এই িব  ছাড়া আর িকছু  নই। তােতই িক  মন একা  হেয় যােব। এটার ওপেরও যিদ ধ ান করা হয়, িকছু ণ 
িব র িদেক তািকেয় িনেয়  চাখটা ব  কের  দওয়া হল। এরপর এই িব েকই িচ া কের যাি , মাথায় আর  কান িচ া 
আসেত  দওয়া হে  না। এইটাই ধ ান। যখন ঈ র িচ ন করা হয় তখন এই একই িজিনষ করা হয়।     যখােন ধ ান 
করেত বেল িদেয়েছন,  দেয় িকংবা কপােল  যখােনই  হাক  সখােন ই েক বিসেয়  ধু ইে র িচ া কের যাে । িচ া 
করেত  গেলই মনটা ঐ জায়গা  থেক সের যায়। সের যায়  ধ ুনা, সরেত বাধ । িক রকম বাধ ?  
 

ভী  বলেছন ইি য়া িণ ম ন ৈ ব য দা িপ ীকর ত য়  । এষ ধ ানপ থঃ পূে ব া ম য়া সম  বিণ  তঃ। । ত  
তৎ পূব সং  মা  নঃ ষ মা  র   ।  ু ির  িত সম  ু  া  া িব   দ ুে র যথা। । জলি ব য থা  লালঃ প ণ  ঃ 
সব ত লঃ। এবে ম বা  িচ    ভবিত ব ানব  িন।।১৩/১৮৮/১০-১২। অেনক  চ া কের যখন ইি য় সেমত মনেক 
ধ ােন বসান হয়, এখােন আিম সাকােরর ধ ান করিছ, িক িনরাকােরর ধ ান করিছ তােত িকছু আেস যায় না, বসােলই 
তখন মন বসেব। িক  িকছ ুণ পেরই, কােলা আকােশ  যমন িব  ৎ চমকায় িঠক  তমিন িবষয় েলা চমেক ওেঠ। আর 
মনটা     কের তার িদেক চেল যায়। বৃি  হেয় যাওয়ার পর পাতার ডগায়  য বৃি র জল জেম থােক আর বাতােস জেলর 
ভাের পাতাটা  লেত থােক িঠক  তমিন ধ ােনর সময় মনটা নড়েত থােক। মন নড়েবই িকছ ুকরার  নই, এইভােবই ধ ান 
   হয়। তখন মনেক যিদ  জার কের ইে র উপর বসান হয় এবার মন পেথ চলেত    কের িঠকই িক  একট ুপেরই 
পথ  থেক িছটেক বাতােসর মত চ ল হেয় ওেঠ। বলেছন, ধ ান করার সময় নানান রকেমর উপ ব আসেত    হয়, 
িক  এটাই  াভািবক। তখন িক করেত হয়? বলেছন, যতই মন চ ল  হাক, যতই উপ ব আ ক, যতই ক   হাক ধ ান 
করা ব  করেত  নই। যখন একবার বুেঝ িনল, আের আমার মন চ ল হেয় যাে , তখন বুঝেত হেব মেনর খুবই 
 রব া। তাও  জার কের বসেত হয়, কারণ আসন িসি টা আেগ দরকার। সাধারণ  লােকেদর জ  জপ। জপ যখন 
করেত বেস তখন  থেমই পা চুলকােত    করেব, তারপর  দখেব কানটা  র র করেছ, হয়ত িপঠটা িচড়িবড় করেছ। 
এটাই  াভািবক। এই  যাগিব   েলা আসেবই, জপ করেত বসেল ঘুম আসেব, শরীেরর িবিভ  অ  চুলকােব বা জপ 
করার কেয়ক িদন পর  থেক শরীর খারাপ হেত    করেব। এই িব  েলা  কেট যাওয়ার পর  দখা যােব  িনয়ার যত 
রকেমর িচ া এেস জপেক ব  কের িদে । জেপ বসেল িক কাজ করেল ভােলা হেত,  কান কাজ করাটা িঠক হয়িন সব 
ধরেণর কােজর িচ া এেস যােব। মহাভারেতর সময় এনারা মা েষর মনেক িকভােব পয েব ণ কেরিছেলন ভাবেল অবাক 
হেয়  যেত হয়। 
 
 আমােদর মেনর সব  থেক বড় সম া   হ।   হ মােন,  যটা িদেয় একটা িজিনষেক  ভজান হয়।  তল, িঘ 
এ েলােক বলা হয়   হ পদাথ  । একটা িজিনেষ  তল লাগােল  সটা িপি ল হেয় যায়, কথায় বেল তুই খুব  তল মারিছস। 
  হ িদেয় স ক েক সহজ করা হয়। কা েক ভােলাবাসা মােন তার  িত   হািস । যার  যটার  িত   হ থাকেব ধ ােনর 
সময়  সটাই মেনর মেধ  ঘুরেত থাকেব। আিম আমার নািতেক খুব ভােলাবািস, তার মােন আমার মন   হািস । ধ ােন 
বসেল ঘুের িফের নািতর কথাই মেন আসেব। তখন িনেজর  িত  রাখ করেত হয়, এই আিম এক ঘ টা আসেন বসলাম, 
বািড়েত আ ন লা ক,  বামা পড়ুক আিম নড়িছ না। তখন মন আবার অ   খলা করেত    করেব। তখন মন বলেব, 
অেনক িদন পের বসেল তা চি শ িমিনট  তা বসেল আর কত ণ, এবার উেঠ পড়েল হয়, কাল নাহয় এক ঘ টা বসেব। 
এই কাল যখন এেস  গল তখন পুেরা  েচ াটাই ন  হেয় যােব। বলেছন মেনািন হ পূব ক ধ ান করেত। এখােন  যােগর 
কথা বলা হে ,  যাগ মােন ধ ান। মেনািন হ মােন মনটােক পুেরা িনয়ি ত কের ধ ান করেত হেব। িনয়ি ত মােন 
জগেতর  িত  য   হ আেছ,  সই   হটােক পুিড়েয় িদেত হেব। জগৎ চেল  তেলর উপর,  তল মােন   হ, আর 
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আধ াি ক জীবেন এই  তলটােক  িকেয় িদেত হয়। আমােদর শরীর  থেক ঘােমর সােথ এক ধরেণর  তল  বেরায়,  সই 
 তল  লেগ জামা  নাংরা হয়।  ডটারেজ ট িদেয় কাচা মােন জামার  তলটােক ছািড়েয়  দওয়া। ধ ান করা মােন জামা 
কাপড় কাচা, ধ ান করা মােন মন  থেক  তলটােক ছািড়েয়  দওয়া। মন  থেক যখন সব   হ  িকেয় যােব তখন িক হয়? 
বলেছন িদব   খ অ ভব হেত    কের।  যাগীরা ধ ােন  য  খ পান এই  খ জাগিতক  কান  েখর সে  তুলনা করা 
যায় না।  
 
 যুিধি র সব  েন বলেছন ‘আপিন  তা ধ ােনর কথা বলেলন, িক  আমরা  তা  েনিছ জপ করেলই হয়। এই 
জপ িক একটা  ত  পথ? না এটা যে রই একটা অ ? আর জপ করেল িক হয় আমােক একটু বুিঝেয় িদন’। যুিধি েরর 
    েন িপতামহ ভী  বলেছন ‘ াথিমক অব া জপ করেত হয়,   চারী সাধক যারা তােদর জপ অব ই করেত হয়। 
জপ করেত করেত কম  িনবৃি  এেস যায়’। এই  য কম  িনবৃি র কথা বলেছন, আসেল খুব ভােলা কের ল   করেল 
আমরা  দখেত পাব  য  বশীর ভাগ সময়ই আমরা কাজেক িনেজেদর মেধ  জিড়েয় িনই, কাজ আমােদর কােছ িনেজ 
 থেক আেস না। গােয়র  জাের আমরা কাজেক  ডেক আিন। অেনক জপ যখন করা হয় তখন এই আলতু-ফালতু 
কাজ েলা খেস যায়। যতট ু কাজ না করেলই নয় তার বাইের আর কােজ জড়ােত মন চাইেব না। ভী  আরও বলেছন 
‘জপ করেত করেত জপ  থেক একটা িস াই আেস। ঐ শি েক আ য় কের  স পের ধ ােনর িদেক সহেজ এেগােত 
পাের’। আবার অেনেক আেছন যারঁা জ   থেকই ধ ানিস ,  যমন  ামীজী িছেলন। জেপর  থা  েত ক ধেম ই আেছ। 
 ী ানরা  রাজারীেক খুব      দয়, ইসলাম ধেম র  মৗলবীরাও জেপর জ  মালা ব বহার কের, তােত িনরান ুইটা দানা 
থােক, আ ার িনরান ুইটা নাম তােত জপ কের। আ ার িনরান ুইটা নাম জপ করেত করেত মনটা ি র হেয় যায়। তােত 
তার মেধ  একটা শি  আেস, ঐ শি  যখন পায় তখন  স সহেজ ধ ােনর িদেক এেগােত পাের।  সইজ  যারা ধ ান 
করেত পােরনা তােদর জ   থেম জপ করাটা অত   আব ক বলা হয়। 
 
 এখােন একটা কথা বলেছন,  য িঠক ভােব জপ কের না  স মৃত ুর পর নরেক যায়। এখােন আবার নরকেক 
ব াখ া করেত িগেয় বলা হে ,  স মুি  পায় না, মুি  না পাওয়ার জ  তােক পুনজ   িনেত হয়, পুনজ   মােনই নরক। 
আমােদর পর রােত  যমন বলা হয় জপ করার সময় আঙুেল ফাকঁ রাখেত  নই। আঙুেল ফাকঁ থাকেল নািক জেপর ফল 
সব ঐ ফাকঁ িদেয়  বিরেয় যায়। ফল  বিরেয় যাবারই কথা, কারণ হােতর আঙুল আলগা মােন আমার মনটাও আলগা হেয় 
আেছ। মন যার আলগা হেয় আেছ তার আর জপ িক কের হেব! সাধন-ভজেনর উে   হল মনটােক ি র করা। নাচ 
করেত করেত িক জপ হয়? িক  অেনক বাবাজীরা নাচ করেত করেত জপ করেত বলেছন। যখন কীত ন করেছ  সটা 
আলাদা ব াপার। িক  জেপর সময় পুেরা শরীরটােক ি র কের বসােত হেব আর শরীর মন পুেরা সজাগ থাকেব। যিদ 
অবম াে নন   েত ন  ীয়ি ত ন   িত। ঈদৃ েশ া জাপ ে কা যা িত িনর েয় না  সংশ য়ঃ।।১৩/১৯০/৪। মােন মে র 
 িত যার ভােলাবাসা  নই তখন  সই মে র জপ করেল  কান ফল হয় না। অ  িদেক জপ যারা খুব  বশী কের, কেয়ক 
িদন পর তােদর খুব অহ ার এেস যায়। আিম কত জপ করিছ, এই অহ ার আসেবই, আর অপেরর  িত একটা তাি ল  
ভাব আসেত বাধ । জাপকেদর কােছ এটা এক িবরাট সম া। যারা জপ করেছ  ধ ুতােদরই নয়, যারাই একট ুধািম ক 
হেয়  গেছ তারা অপরেক মেন কের এরা িকছুই না। ভী  বলেছন এই ধরেণর  লােকরা নরেক অব ই যােব।  
 
 অি বধ াপূব কং জপ  ং   েত য    মািহতঃ। য া   র াগ ঃ পতিত ত  তে াপপদ েত ।।১৩/১৯০/৬। 
 মােহ পেড়  য জপ-ধ ান করেছ,  মাহ মােন মেনর মেধ  একটা কামনা বাসনা আেছ,  যমন আমার  ছেলর চাকির হে  
না। এবার আিম জেপ বেস িগেয় ভাবিছ, চাকির  তা হেবই আমার জেপর একটা ফল আেছ না! এই মেনাভাব িনেয় যারা 
জপ কের তারাও নরেক িগেয় পেড়। জেপর ফল   প যারা ঐ য  কামনা কের তারাও নরেক িগেয় পেড়। এখােন আবার 
একটা খুব    পূণ   কথা বলেছন – যারা িনি ত কের  নয়  য আিম এত সংখ া জপ করব, িনি ত কের জেপ বেস 
যখন  দেখ মনটা ি র হে  না, তখন পুেরাটা না কের উেঠ পেড়, তারাও নরেক িগেয় পেড়। এই এত েলা কথা এখােন 
 কন বলা হল? আমরা িকভােব জপ করব  সটা আমােদর   রা বেল িদেয়েছন,  সখােন আেলাচনার িকছু  নই। িক  
জেপর উে   হল  েটা, একটা উে   হল মনটােক িনয় েণ িনেয় আসা আর ি তীয় উে   হল অহং নাশ। এই  য 
এত েলা কথা বলা হল, এটা করেব না,  সটা করেব না, এর একমা  কারণ হল আমােদর মনটােক িনয়ি ত করা। 
তারপর বলা হল তুিম ফেলর িদেক নজর  দেব না, আর  শেষ  তামার অহংটােক নাশ কর। কম েযাগ  যমন, জপটাও 
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একটা কম , ধ ানটাও কম । মন িদেয়  যটাই করা হয়  সটােকই কম  বলা হয়। যখন ভগবােনর ধ ান করিছ তখন মন 
িদেয়ই করিছ,  সইজ  ধ ানটাও কেম র মেধ ই পেড়। কম েযােগ বলা হয়  য  কান কম ই যখন করা হেব তখন  সই 
কম টা পূণ   িন ার সে  করেত হেব আর  কান ধরেণর ফেলর আকা া করেত  নই। তখনই মা ষ সফল হয়। এরপর 
অেনক কািহনী এেন  দখােনা হে   কা    া ণ িকভােব জপ কের ঊ  েলােক  গল। এ েলা আমােদর আেলাচ  নয়।  
 
 যুিধি র এবার  যােগর ব াপাের ভী েক িকছু বলেত বলেছন।  যােগর কথা বলেত িগেয় ভী  পুরেনা একটা 
কািহনী িনেয় আসেছন,  যখােন এক    আর িশে র িকছ ুকথা হেয়িছল।    িশে র কথা বলেত িগেয় বলেছন, 
ঈ েরর  য মাহা   বা লীলােক যখন বণ  না করা হয়  সটাও তখন এক ধরেণর  যাগ। বলেছন বা ে দবঃ পর িম দ ং 
িব     েণ া ম ুখ  । স ত ং  া নম ে থা য ি িত া দম আ জ ব  । ।১৩/২০৭/৯। পুেরা  বেদর  য মুখ, মুখ মােন 
সার,  যমন  েধর সার মাখন,  তমিন সম   বেদর  য সার  সটা হল  ণব,  ণব মােন ওঁ। এই  ণেবর সােথ যত 
রকেমর  য  ভ সং ার,  যমন সত ,  ান, য , িতিত া, ইি য় সংযম, সরলতা ইত ািদ এর সব িকছু হেলন  ীকৃ । 
এখােন আমােদর মেন রাখেত হেব মহাভারেতর ভগবান হেলন  ীকৃ । এটাই যখন অ  শাে  যােব তখন বলেব যা িকছু 
আেছ সব িশব বা রাম বা আ া। তার মােন জগেত  ভ যা িকছ ুআেছ সব ভগবান। আসেল  ভ যা িকছ ুআেছ সব 
ভগবান আর অ ভ যা িকছ ুআেছ  সটাও ভগবান। িক   সেমিটক ধেম  এটাই পাে  যায়।  ী ান ও ইসলাম ধেম  অ ভ 
িজিনষ েলা শয়তান করেছ। িক  মহাভারেত যখন উ  আধ াি ক ভাবেক ব াখ া করেত যােব তখন সবটাই ভগবােনর 
বেল  দখা হয়। তেব ভগবােনর  য  ভ  প  সটার িদেকই আমােদর দিৃ পাত করেত হয়। ভগবােনর  ভ  প হল  বদ, 
সত , সরলতা। এ েলা তারঁ  ভ  প।  সইজ  যখন ভগবােনর নাম করা হয় বা তারঁ ধ ান করা হয় তখন ভগবােনর 
এই  ভ  প  েলা  াভািবক ভােবই এেস যায়। ভগবােনর কথা যারঁা জােনন তােঁদর কােছ জ ির হল তাঁর  থেক যারা 
নীেচ পেড় আেছ তােদরেক ভগবােনর এই  ভ  েপর কথা  শানােবন। গীতােতও এই একই কথা বলা হেয়েছ। যখন 
ভাগবত কথা  শানান হয়, ভাগবত কথা মােন, যখন  ী ান ফাদার বাইেবল  শানাে ন,  মৗলবীরা  কারােনর কথা 
 শানাে ন, এই েলাই ঈ রীয় কথা, ঈ রীয় কথা মােনই ভাগবত কথা, তখন এই ভাগবত কথা  শানানটাও একটা 
সাধনা, এই সাধনার  ারাও একজন উ  ের চেল  যেত পাের। এখােন    িনেজর িশ েক বেল যাে ন।  
 
 যথ া  কলীকায়াম ভ ূে তা ম হা ম ঃ। িন ে া দৃ ে ত ব  ম ব  াৎ স ব থা।।১৩/২০৮/২। অ   বা 
বটবেৃ র অত  ছা  বীজ। িক  যখন মািটেত পেড় জল, আেলা, বাতাস পায় তখন  সই  ছা  একটা বীজ  থেক অত 
িবরাট মিহ েহ দািঁড়েয় যায়।  বাটািনক াল গােড েনর ঐ িবশাল বট গােছর কথা একবার ভাবুন, যার মূল  শকড়টাও 
হািরেয়  গেছ, ভাবা যায় একটা অত  ছা  বীজ  থেক এই গাছটা  বিরেয় এেস এই িবশাল বটবৃে  দািঁড়েয় আেছ। যখন 
ঈ র সৃি  কেরন তখন একটা িব   থেক সিৃ টা কেরন। ঐ িব টা অত   সূ  িক  ঐ  ছা  সূ  িব   থেক এই 
িবশাল   া   বিরেয় আেস। যারঁা এটা িলখেছন তারঁা িক ঐ  ছা  বীজ  থেক এই িবশাল ব ৃেক  বিরেয় আসেত 
 দেখেছন? ঐ সূ  িব   থেক   া েক সিৃ  হেত  দেখেছন? আমরা জািননা। কারণ  বেদই বলেছ সিৃ  িকভােব হেয়েছ 
এটা  ক বলেব? কারণ এই িবে র সব  থেক  াচীন যারঁা তারঁা হেলন  দবতারা িকংবা ঋিষরা, এঁরাও  তা সৃি র পেরই 
হেয়েছন। তারঁা জানেবন িকভােব  য িক কের সিৃ  হল? জানার  কান পথই  নই।  সইজ  বলা হয় এ েলা হল সব এক 
একিট মেডল। বাইেবেল বলেছ ভগবান সিৃ  করেলন,  থম িদন িতিন অমুক সিৃ  করেলন, ি তীয় িদন অমুক করেলন। 
 য বলেছ  স িক তখন ওখােন িছল এ েলা  দখার জ ? না অ   কউ িক িছল  স েলা  দখার জ ? তা এনারা বলেবন 
ভগবান বেলেছন। িঠক আেছ ভগবান তােঁক বেলেছন আিম এইভােব স ৃি  কেরিছ। িক  আজেকর িদেন যিদ বেল ভগবান 
বেলেছন আিম এইভােব স ৃি  কেরিছ এই কথা  ক িব াস করেব? আসেল ঋিষরা যখন ধ ােনর গভীের যান তখন তাঁরা 
িচ া কের  দেখন এইভােবই সৃি  হেত হেব এ ছাড়া আর  কান পথ  নই।  শষেমশ বলেছন অত   স ূ পদাথ    থেক এই 
সিৃ টা এেসেছ। আিম বলেত পাির আিম এই কথা িব াস কিরনা। িব াস না করেল িক আর করা যােব, িক  এ েলা 
এইভােবই হয়। যারা বােয়ালিজ পেড়েছন তারা জােনন একটা মা ষ যখন মােয়র গেভ   থম আেস, অথ  াৎ যখন িড া টা 
 থম ফািট লাইজ হেয়েছ তখন কেয়কিট কাব  ন মিল  লস, কিট অি েজন মিল  লস, কিট হাইে ােজন মিল  লস, 
 যটােক িডএনএ বলেছ, যখনও  সল  েলার িবভাজন    হয়িন তার িঠক আেগ এেকবাের  থম অব ায় তােত এই কিট 
মিল  লসই থােক। এখন যিদ  কান ষাট বছেরর  লাকেক বলা হয় ষাট বছর আেগ আপিন কেয়কিট মিল  লস িছেলন 
যার ওজন এক  ামও িছল না,  স িব াসই করেত চাইেব না, অথচ এইটাই সত । এই ব াপারটােকই যখন যুি গত 
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ভােব জগেতর   ে  িনেয়  গেছন তখন  যটা  দেখেছন  সটাই বলেছন। এই  য অব    সইখান  থেকই এই পুেরা 
ব  টা এেসেছ।  
 
 চ ুক পাথর  যমন  লাহােক িনেজর িদেক  টেন  নয়, িঠক  তমিন একজন মা ষ যখন জ   হণ কের, চ ুেকর 
মত যত সং ার জেম আেছ সবটােক  স িনেজর  ভতের  টেন  নয়। আিম, আপিন সবাই চ ুক আর  দখা যােব িঠক ঐ 
সব িজিনষেকই  টেন আনেব  যসব িজিনষ আমােদর  ভতের রেয়েছ।  য মেন  ােণ আচরেণ কথায় বাত ায় স ণূ   ভােব 
সৎ  লাক তার সে  একটা  ন  ীিত    লােক কখনই ব ু  হেব না বা  মলােমশা হেব না।  জন  জেনর  থেক িছটেক 
যােব, সৎ  লােকর ধাের কােছ  কান অসৎ  লাক দাড়ঁােতই পারেব না। িক  একজন সৎ  লাক আেরকজন সৎ  লাকেক 
সব সময় চ ুেকর মত  টেন আনেব। ইংরাজীেত একটা  বাদই আেছ Man is known by the company he 
keeps  কন? আমার যা সং ার তার মতই আিম  লাকজনেক টানব।   ৗপদীেক যখন পা বরা  া েণর  বেশ বরণ কের 
িনেয় এেলন তখন রাজা  পেদর মেন সংশয় এেসিছল  া েণর  বেশ এরা কারা। তখন  পদ পা বেদর আম ণ কের 
 ভতের িনেয় একটা ঘেরর মেধ   ছেড় িদেয়েছ।  সই ঘের সব রকেমর িজিনষ রাখা আেছ, চাল-গম রাখা আেছ, টাকা-
পয়সা রাখা আেছ, ভােলা বই রাখা আেছ আবার নানা রকেমর অ শ ও রাখা আেছ।  পদ লুিকেয়  দখেছ এরা  কান 
িজিনেষর  িত আকৃ  হয়। লুিকেয়  দখেছন পাচঁ ভাই িমেল  যখােন অ শ  রাখা আেছ  সইখােনই ঘুরঘুর করেত করেত 
সব অ  েলা  দখেত    কেরেছ। ভীম গদা তুেল  দখেছ, একজন তেলায়ার তুেল  দখেছ। তখন  পদ বলেছন এরা 
িন য়ই  ি য়।  ি য় বেলই অ শ   দখেছ,  ি য় না হেল এরা অ  িজিনষ  দখত। অ  কা েক  দখার দরকার 
 নই,  ধ ু েটা িদন আিম যিদ িনেজেকই সকাল  থেক সে   পয   খুব ভােলা কের পয েব ণ কির, আিম কার কার সে  
কথা বলেত ভােলাবাসিছ,  কান  কান িজিনষেক িনেয় নাড়াচাড়া করেত ভােলা লােগ, অবসর সমেয় আিম িক করত চাইিছ, 
পির ার বুেঝ িনেত পারব আমার মেন িক আেছ। আমােদর  কান  জ ািতেষর কােছ যাবার দরকার  নই,  ধ ু িনেজেক 
এই ভােব িবে ষণ করেলই বুেঝ িনেত পারব আমার মেন িক আেছ, আিম িক ধরেণর  লাক,  কাথায় আমার  ব লতা। 
ভী  এখােন বলেছন, চ ুক  যমন  লাহােক  টেন  নয় িঠক  তমিন মা ষ িনেজর সং ারেক  টেন  নয়। সং ার েলােক 
টানার ফেল িক হে ? তার চািরপােশ ঐ িজিনষ েলাই হািজর হেয় যায়  যটার জ   স   ত।  
 
 সিৃ র কথা বলেত িগেয় এখােন ভী  নাসদীয়সূ   থেক বলেছন নন  ভূ খং  দ ৗভূ তািন ন ষ ে য়া ন 
 র া র াঃ। না দা সীদৃে ত জীবম াে স ন  ত ু স ংি হত  ।।১৩/২০৮/৫।  থেম  চত  ছাড়া িকছুই িছল না। তখন 
পৃিথবী, আকাশ,  গ , ভূত, ঋিষ, অ র অ  িকছুই িছল না। িহ ধেম র এিট একিট খুব    পূণ   ধারণা। অ  ধেম ও 
তাই বেল ভগবান ছাড়া িকছুই িছল না।  থেম িক িক িছল না বলেত িগেয় বলেছন, পৃিথবী িছল না, আকাশ িছল না,  গ  
িছল না, ঋিষরা িছেলন না, অ ররা িছল না,  চতন ছাড়া িকছুই িছল না।  চতন আর জেড়র সংেযাগটাও িছল না। তাহেল 
িক িছল তখন? প ূব ং িনত ং সব গ তং ম ে নাে হত ু ল ণ  ।। অ ানকম ি নি   ে মতৎ কার ণল ণ  । ।১৩/২০৮/৬। 
আ া ছাড়া আর িকছুই িছল না। যারঁা ভি মােগ র তারঁা বেলন ঈ রই িছেলন, ঈ র ছাড়া আর িকছু িছল না।  ানমােগ র 
সাধক বেল আ াই িছেলন, আ া ছাড়া আর িকছ ু িছল না। িন ত ং সব গ তং আ াই আেছন, আ া অন  সব   িতিনই 
িবদ মান। মেনর  হতু আ া, মন তারপের জ   নয়। ল ণ   মােন  ণ,  যটা িদেয় একটা িজিনষেক জানা যায়।  যমন 
আিম মা ষ, আমার ল ণ িদেয় জানা যায় আিম মা ষ, আমার  িট হাত,  িট পা, আমার মন, এ েলা ল ণ। িক  
আ ার  কান ল ণ হয় না,  সইজ  আ ােক িনরাকার বলা হয়।  সই  চত   থেক জগৎ সিৃ  হেয় হেয় যখন আমােদর 
অব ায় আেস,  তিলরা  যমন বীজেক ঘািনেত িদেয় িপেষ িপেষ  তল বার কের িঠক  সই রকম আমােদর যত আসি , 
 ভাগ িপেষ িপেষ আমােদর  ভতর  থেক সব বার করেত থােক। এই আসি  যিদ কা র না থােক তাহেল এই জগৎ 
তােক িকছু করেত পারেব না। জগৎ কােক ক   দেব? যার মেধ  আসি  আেছ। এরপর আসি র কায কলােপর বণ  না 
করা হে । িকভােব মা ষ আসি েত আব  হেয় আরও নীেচর িদেক  যেত থােক। এই আসি   থেক  বেরােত হেল 
মা ষেক  ত িকভােব করেত হয়, তপ া িকভােব করেত হয়,   চয  িকভােব পালন করেত হয় বলা হল  শষ করেছন। 
 
ই  ও বি লরা জা র সং বাদ 
 এরপর আসেছ ই  আর বিলর সংবাদ।  দবতা আর  দত রা আসেল ভাই ভাই, অিদিতর স ানরা  দবতা হেলন 
আর িদিতর স ানেদর  দত  বলা হত। অিদিত আর িদিত িছেলন আবার  ই  বান।  দবতােদর রাজা িছেলন ই  আর 
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 দত েদর রাজা হেলন বিল। বিল খুব ভােলা  লাক িছেলন। িতিন  চুর দান-ধ ান করেতন। বিল এত দান-ধ ান করেতন 
 য তােত ই  খুব ভয়  পেয়  গেছ। এই সময় িব  ুবামন অবতার হেয় জ  িনেলন। বিল একটা য  করিছল,  দবতারা 
কায়দা কের বিলর কােছ িব ুেক পািঠেয়েছ। িব  ু বামন অবতার  েপ বিলর যে   পৗেঁছ  গেছন। যে  বিল বেল 
িদেয়িছেলন আমার কােছ  য যা চাইেব আিম দান কের  দব। বামন অবতার  া ণ  েপ িগেয় বিলেক বেলেছন আমােক 
ভূিম দান ক ন। বিলেক সবাই িনেষধ করেছ আপিন এই বা ণেক িকছ ুদান করেত যােবন না। বিল বেল িদেয়েছ, 
আমােক িদেতই হেব,  যেহতু আিম কথা িদেয়িছ।  া ণেক বলেলন আপনােক িতন পাদ জিম  দব।  া ণ এখন   পা 
িদেয় পুেরা   া েক  মেপ িনেয়েছন। এবার তৃতীয় পা  কাথায় রাখেবন। বিল সে  সে  িনেজর মাথাটা  পেত িদেয় 
বলেলন আপনার তৃতীয় পা এখােন রাখুন। বিলর মাথাটাও এখন চেল  গল।  দত রােজর এখন আর  কাথাও থাকার 
জায়গা  নই। তখন তােক পাতাল  লােক পািঠেয়  দওয়া হল, তুিম পাতাল  লােক চেল যাও। পাতাল  লােক পািঠেয় িদেয় 
িব  ু খুব খুশী হেলন।  দত রাজ জােনন  য আমার িবনাশ হেব তাও িতিন তাঁর সত েক পালন কেরেছন।  দত রাজেক 
পাতাল  লােকর রাজা কের  দওয়া হল। ই  এখন এক   অিধপিত হেয় পুেরা অহ াের ম  হেয় উেঠেছ। ইে র  ধান 
 িত  ী এখন পাতােল চেল  গেছ। অহ াের অ  হেয় ই    ার কােছ িগেয় ঔ ত  িনেয় বলেছন ‘িপতামহ! বলুন 
 কাথায়  সই বিল, আিম িগেয় ওেক  শষ কের  দব’।   া তখন ই েক বলেছন ‘ই ! আিম  তামােক বিলর খবর  দব 
িঠকই িক  তুিম িক  ওেক বধ করবার ই া কেরা না’। ই  যখন কথা িদেলন বিলেক বধ করেবন না তখন   া বেল 
িদেলন ‘তুিম পাতাল  লােক যাও,  সখােন  যখােন  কান একটা ঘের যিদ  দখ একটা ছাগল,  ভড়া, উট, গাধা এই 
ধরেণর  কান  ািণ একা একা আেছ তখন বুঝেব ঐটাই বিলরাজ। ই  এইবার পাতাল  লােক িগেয় খঁুজেত    কেরেছ। 
তারপর  দেখ একটা ফাকঁা ঘের একটা গাধা দািঁড়েয় আেছ। ই  বুেঝ  গেছন এই হল বিল। এইবার ই  পুেরা িনেজর 
 ভােব চেল  গেছ, হােত ব  িনেয় দা ঁিড়েয় পেড়েছ আর বিলেক এখন  খলােত    কেরেছ। এইটাই ই  ও বিলর 
সংি   কািহনী। 
 
 ই  এবার বিলরাজেক নানা রকেমর  টূি  করেত    কেরেছ।  তামার নািক িবরাট ঐ য  িছল,  সই ঐ েয র 
 জাের তুিম নািক খুব দান কের  বড়ােত।  কাথায়  গল  তামার  সই ঐ য , আর দানই বা িক করছ এখন। বিল তখন 
বলেছন ‘ই  তুিম  য এই মুেখ র মত কথা বলছ এেত আমার খুব আ য েবাধ হে , কারণ তুিম ভুেল  যও না তুিম 
 দবতােদর রাজা। অপরেক ক   দওয়ার মত, আঘাত  দওয়ার মত কথা  তামার মত  দবতার মুেখ  মােটই  শাভা পায় 
না। তুিম িকেসর  দবতােদর রাজা! আিম এখন  রব ায় পেড় আিছ, আর তাই তুিম আমােক ক   দওয়ার জ  এই 
ধরেণর কথা বলছ। এই ধরেণর আচরণ  দবতােদরই  শাভা পায় না, তুিম আবার  দবতােদর রাজা’। বিলরােজর কথা 
 েন ই  একটু চমেক  গেলন। ই  তাও তার অহ ারেক  শিমত কের  টিূ  করা  থেক িবরত হনিন। বিলরাজ তখন 
বলেছন ‘তুিম িজে স করছ আমার ঐ েয  র ভা ার  কাথায়? তাহেল  শান আিম  তামােক বেল িদি । আমার সব ঐ য  
লুিকেয় রাখা আেছ। আমার সময় এখন ভােলা  নই, যখন সময় ভােলা আসেব তখন সব িকছুই আবার  কাশ করা হেব। 
আর  দেখা আিম এখন মার  খেয় পেড় আিছ আর তুিম এখন  মতার শীেষ   উেঠ আছ, এই সময় তুিম যিদ আমােক 
পীড়াদায়ক কথা বল,  সটা িক   তামার জ  ম লজনক িকছ ুহেব না। যােদর    বুি  আর যােদর মন  ােন পিরতৃ , 
তারা তােদর সমিৃ  হেল অহ াের ফুেল  ফঁেপ ওেঠ না, আর  শােকর িকছু হেল তারা মষুেড় িগেয় অবসােদ চেল যায় 
না’। যিদ কাউেক  দখা যায় সমৃি   পেয় খুব উৎফু  হেয় লাফালািফ করেছ িকংবা খারাপ সময় এেল এেকবাের  ভেঙ 
পড়েছ, তখন বুঝেত হেব হয় এর বুি     নয় আর তা নাহেল এর মেধ   ান গা ীয   নই। যােদর বুি     আর তার 
সে   ভতের  ান গা ীয  আেছ তারা কখনই এই রকম কাজ করেব না। বিলরাজ ই েক বলেছন ‘ই ! তুিম অ   
বুি র কারেণ এই ধরেণর কথা বলছ। তাই কাল যিদ  তামার এই রকম  রব া হেয় যায় যা এখন আমার হেয়েছ, তখন 
আর এই রকমিট কথা  তামার মুখ  থেক  বেরােব না’। বুি  যখন অ   হেয় যায় তখন মা ষ এই রকম কথাই বেল।  য 
আমার  থেক নীেচ পেড় আেছ তােক যখন আিম কট ূকথা বলিছ, তার মােন আমার বুি টা অ   হেয়  গেছ। অ ি  বুি  
মােন আজ  হাক িকংবা কাল  হাক আমােক িক  মািটেত  ফেল  দেব। যখন  ফলেব তখন আিম আর দা ঁড়ােতই পারব 
না।    বুি র  লাকরাও মার খায় িক   ভেঙ মািটেত পেড় যায় না।  
 
 ই  তখন বলেছন ‘তুিম  তা এক সময় সব িকছু জয় কেরিছেল,  তামার িক এই অব ায় পেড় আেগর কথা 
 ভেব মন খারাপ হয় না’? বিলরাজ বলেছন ‘ হ ই ! কালচ  হল  াভািবক পিরবত নশীল। কােলর চাকাটা  য কখন 
 কান িদেক ঘুরেব বলা যায় না।  সইজ  আিম কখনই  শাক কিরনা, কারণ এই জগেত  কান িকছুই ি র নয়’। 
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কালচে র এই  াভািবক পিরবত নশীলতােক  বাঝা খুব মুশিকল। িবেশষ কের যারা খুব জপ-ধ ােনর িদেক মন  দন, 
মনটা যখন সূ  হেত থােক তখন বােজ িজিনষ েলা ব ার মত আসেত    করেব। আবার যখন ভােলা িজিনষ আসেত 
   করেব  সটােক আমরা আবার ক নার মেধ ই আনেত পারব না। এই  েটা পিরি িতেতই মনেক ি র রাখাই আসল 
কাজ। আমরা  বশীর ভাগই কাচঁা মেনর অিধকারী িকনা, তাই  কান   ে ই আমরা আমােদর মেনর আেবগেক ধের 
রাখেত পািরনা। বিলরাজ বলেছন ‘আজেক আিম এই গাধার শরীর  পেয়িছ, িক  আিম জািন শরীর পাওয়া মা ই হল 
একটা অিনত  ব াপার। এক সময় ভােলা শরীর  পেয়িছলাম, আজেক গাধার শরীর  পেয়িছ, আবার ভােলা শরীর পাব, 
এেত মন খারাপ করার িক আেছ’। গাধা হেলও বিলরােজর এই  বাধটা আেছ। ‘ই ! যত বড়ই িব ান  হাক বা যত বড়ই 
মুখ   হাক, যতই বলবান  হাক বা  ব ল  হাক, যতই  পবান  হাক বা   প  হাক িক  কাল সবাইেক িনেজর  তেজ  টেন 
 নয়’। আেলকজা ার কত  মতাবান িছল,  সই আেলকজা ার িনেজর  দেশই িফের  যেত পারেলন না, ইংল া  যার 
সা ােজ   কান িদন সযূ  অ   যত না  স এখন একটা  ছা   ীেপ পয বিসত হেয়েছ, রািশয়া  য িনেজেক পৃিথবীর মািলক 
মেন করত তারও আজ টুকেরা টুকেরা হেয় অি   িবপ  হেয়  গেছ। এখন আেমিরকা লাফাে , কিদন পের তােকও 
আবার খঁুেজ পাওয়া যােব না। কােলর গিত এমন  য  কউই এই  িনয়ায়  বশী িদন িটকেত পােরনা।  সইজ  যখন 
সম া এেস যােব তখন মুখ বুেজ স  কের যাও আর যখন  মতা এেস যােব তখন িবনেয়র আ েয় চেল যাও। বিলরাজ 
বলেছন ‘কাল যখন কাউেক  মের  দেব বেল িঠক কের  নয় তােক তার  পছন  থেক আ ন  ািলেয়  দয়। কাল যখন 
 কান িজিনষেক ন  কের  দেব বেল িঠক কের  নয় তখনই  কউ তােক ন  করেত পাের, তার আেগ তােক  কউ িকছু 
করেত পারেব না’। শাে  বেল, যিদ সাধুেসবা করা হয়, সৎস  করা হয়, ঈ েরর জপ-ধ ান, ভজন-পূজন করা হয় তখন 
কাল িক  তােক ন  করেত পােরনা। কেম র িবপােক ও  ারে  তার অেনক সম া সিৃ  করেব িক  ন  করেত পারেব 
না। বিলরাজ বলেছন ‘সময়ই সব িকছ ু দয় সময়ই সব িকছু  কেড়  নয়, িনেজর প ুষােথ  র উপর তুিম িক িনভ র করেব’! 
পু ষাথ  আমােদর করেতই হেব, পু ষাথ   না করেল  যটা আসার  সটা আসেব না। িক   যটা আসেব আর  যটা চেল যােব 
 সটা কােলর হােত। এই কালেকই কখন বলা হয় কপাল, এই কালেকই আবার ঈ েরর ই া বলা হয়। কােলর এই ধারণা 
আমােদর পর রােত অেনক  াচীন ধারণা।  
 
 বিলরাজ খুব   র বলেছন ‘ হ ই !  তামার বুি  এেকবােরই বালবুি , বা া বয়েস  তামার  য বুি  িছল 
আজও  সই বুি  িনেয়ই তুিম চলছ। আমােদর উে   বালবুি টা পাকা বুি  করা। িক  গতকাল  তামার  য বুি  িছল 
আজও  তামার  সই একই বুি । তুিম  নি ক বুি  পাওয়ার  চ া কর’।  নি ক বুি  মােন  যখােন িগেয় বুি   িতি ত 
হেয় যায়,  য বুি েত  িতি ত হেল উ  আধ াি ক ত  িলেক ধারণা করা যায়। বিলরাজ বলেছন ‘আিম জািন আমরা 
সবাই ঈ েরর হােতর য , তাই আিম এ েলােক িনেয় কখন  শাক কিরনা। আর ই ! তুিম মেন  রেখা, কাল যিদ আমার 
অ  েল থাকত তাহেল  তামার হােত ব  থাকেলও এক ম ুাঘােত  তামােক আিম  শষ কের িদতাম। িক  আজ কাল 
 তামার অ  েল আেছ বেলই তুিম এত ল ঝ  করেত পারছ’। 
 
 ফরাসী  লখক বালজােকর একটা বই আেছ ফরাসী ভাষায়  লখা পের ইংরাজীেত অ বাদ হেয়েছ, বইটার নাম 
The Donkey’ Skin গাধার চামড়া। সংে েপ কািহনীটা হল একিট যুবক আ হত া করেত  গেছ তখন তােক এক 
 দাকানদার বািঁচেয় িদেয় বলেছ আিম ভারত  থেক একটা গাধার চামড়া িনেয় এেসিছ এটা তুিম িনেয় যাও, এেক তুিম যা 
বলেব  সই ই াই এই চামড়া পূরণ কের  দেব। িক  তার সােথ  তামার আয়ুটা কেম যােব।  এইটার উপর বালজাক 
একট যুবেকর জীবেনর ছিবেক তুেল ধরেছন। ঐ যুবকিটর মেন  য ই াটাই হে  সে  সে   সটা এেস যাে , আর  য 
গাধার চামড়াটা িছল,  সই িবরাট বড় চামড়াটা  ত গিতেত  ছাট হেয় আসেছ।  শেষ যখন চামড়া এেকবাের  ছাট হেয় 
এেসেছ তখন যুবকিট আতি ত হেয়  গেছ, আমার আয়ুও কত  ত কেম আসেছ। চামড়া পাওয়ার পর তখন ছ’মাসও 
হয়িন। িক  ইিতমেধ  সম  রকেমর  ভাগ সাম ী এেস  গেছ। এরই মেধ  একজেনর সােথ তার ঝগড়া হওয়ােত  জেন 
িপ লবাজী কের এক অপরেক মারার জ  লড়াই    কেরেছ। তখন যুবকিট হাতেজাড় কের বলেছ ‘আপিন আমােক 
 ছেড় িদন, কারণ আপিন আমােক মারেত পারেবন না, আিম যিদ িঠক কের িনই আপনােক আিম মারব তখন আিম যিদ 
উে া িদক কেরও  িল চালাই তাও আপিন মরেবন। িক  তােত আমার আয়ুটা কেম যােব। আর আমার আয়ু এখনও 
 শষ হয়িন কারণ চামড়াটা এখনও আেছ। আপিন  িল চালাবার আেগই িছটেক যােবন, আপিন এই কাজ করেত যােবন 
না’।  লাকিট িকছুেতই  নল না। তখন যবুকিটেক তাই করেত হল, িঠক আেছ তাহেল এই  লাকটােক  মের িদই। মেন 
ই া আনেলই হল। িঠক তাই হল  লাকটা  িল চালােতই  িলটা িছটেক  গল আর যুবকটা  িল চালােতই  লাকটার বুেক 
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িগেয়  লেগ  গল। এটাই হল কাল। বিলরাজ তাই বলেছন কাল যিদ আমার পে  থাকত  তামার হােত ব  থাকেতও 
আিম খািল হােত  মের িদতাম, তুিম িকছুই করেত পারেত না। বিলরাজ বলেছন ‘বুঝেল ই  তুিমও কত া নও আিমও 
কত া নই, কত া অ   কউ,  বশী লাফালািফ কেরা না। তুিম  য মেন করছ তুিম িনেজর পরা েম িনেজর শি েত ই   
পদ  পেয়ছ, তা নয়।  তামার মত হাজার হাজার ই  এর আেগ হেয়  গেছ, আর তারা সবাই কােলর গিতেত চেল  গেছ। 
 সইজ  এই িনেয় তুিম  বশী উৎফু  হেয় লাফালািফ কেরা না’। এিট একিট িবরাট অধ ায়, ই েক অেনক কথা বেল 
 শেষ িকভােব ভােলা জীবন-যাপন করেব  সই স ে  বলেছন। এই সব কথাবাত া চলেছ,  জেন মেুখামুিখ হেয়েছ। তখন 
 দখেছ বিলর শরীর  থেক ল ী  বিরেয় ইে র শরীের  েবশ কের  গল।  বাঝাল বিলর সব ঐ য   শষ হেয়  গেছ, এখন 
সব ঐ য  ইে র কােছই থাকেব।  
 
পু   কেদ ব ে ক ব াস েদ েব র উপ েদ শ (ব া ের া রক েমর  য া গ – উ ম  া ন ি কে স হ য় – শ াি  ি ক েস আ েস – ধ া েনর ম া ধ ে ম প  ত েক জেয় ি ক ি ক 
ি স াই – ব   ও অব ে র স ং া – জগ েত ক ত র ক েম র  াি ণ ও তা র   ি ণি ব ণ া স) 
 যুিধি র এখনও অেনক    কের যাে ন, ভী   বশীর ভাগ  ে রই উ র িদেত িগেয় এর আেগর আেগর  কান 
কািহনী িনেয় এেস বলেছন এই এই ঘটনায় অমুক ঋিষ িক বেলিছেলন বা অমুক রাজা িক কেরিছেলন এ েলা আমার 
জানা আেছ। তখন ভী  ঐ কািহনীটা যুিধি রেক বেল িদে ন। এই রকম একিট কািহনীেত ব াস তারঁ পু   কেদবেক িক 
বেলিছেলন  সটা  িনেয় যাে ন। অেনক ণ ধের ব ােসর কথা চলেছ। এ েলা পড়ার পর মেন হেয় মহাভারত  লখা হেয় 
যাওয়ার পের এই কাহনী িলেক  ঢাকান হেয়েছ। ব াসেদব িনেজর কথা এই ভােব িলখেবন এটা িঠক খাপ খায় না। 
আমােদর কােছ কািহনী বা ঘটনা বড় ব াপার নয় আমােদর কােছ বড় হল জীবন দশ েনর সারটােক বার কের আনা। 
 
 ব াসেদব বলেছন অথ  চে াচে য়ে দত ে ত   াত  যথ া। উ  ং  িন ম ং   ানব া    ববা   
ভে বৎ।।১৩/২৩৩/১। মা ষ যখন নদীর   ােত  ভেস  যেত থােক তখন  স যিদ একটা  নৗকা  দখেত পায় তখন 
তাড়াতািড় কের  নৗকােত উেঠ যাবার  চ া করেব। িঠক  তমিন  শাক,  মাহািদ ঘণূ  াবত  সম ৃ এই সংসার  প নদীেত 
মা ষ হাবুডুবু খাে , তখন যিদ  ান পী বা ভি  পী  নৗকা  পেয় যায়,  সই সময় তার  ধান কত ব  হল  য কেরই 
 হাক  সই  নৗকােক আ য় কের এই সংসার নদীেক  যন অিত ম কের যায়।  সই  নৗকােত িকভােব আ য়  নেব? 
ব াসেদব বলেছন িছ েদ াে ষ া মু িনে য াগা ুে া যু ী ত  াদ শ।  দশক ম  া র াগ াথ  পায় াপ ায় িন য়ঃ । 
চ ুর াহার সংহাৈরম  নসা দশ ে নন চ।।১৩/২৩৩/৩। ‘ যাগ, অথ  াৎ ঈ েরর সে  যু  হবার  য পথ,  সই  যাগপেথর 
িঠক িঠক আ য়  নওয়ার জ  তােক  থেম  দয়  থেক যত রকেমর কামনা-বাসনা আেছ সব ত াগ করেত হয় আর 
বােরা রকেমর উপােয়র সাহায  িনেত হয়’। এই বােরা রকেমর উপােয়র কথা আর  কান  যাগশাে  পাওয়া যােব না। এই 
বােরািট হল – ১)  দশেযাগ – একটা িনিদ     ােন আসন  পেত িনয়িমত ভােব ি র হেয় বসা। ২) কম  েযাগ – এই 
কম েযাগ আর গীতােত  য কম েযােগর কথা বলা হেয়েছ এক নয়। এই কম েযােগর অথ   হল, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমেনা, জাগা 
সব কাজকম  করা িনিদ    থােক। আজ িনম ণ বািড়েত  চুর খাওয়া-দাওয়া করলাম, আজেক রাত দশটায় ঘুেমােত  গলাম, 
 কান িদন সকাল পাঁচটায় উঠিছ আবার  কান িদন সাতটায় উঠিছ, আর স ােহ চারিদন চুিটেয় কাজ কেরই যাি  তারপর 
িতন িদন ধের িব ামই কের যাি  এই করেল  যাগী হওয়া যায় না।  যাগীেদর এই জীবন ধারা চেল না।  যাগীেক 
সাতিদনই কাজ করেত হেব, কােজর সময়টা পা ান  যেত পাের।  যাগীর সব িকছুই িনয়েম ও  িনয়ি ত ভােব চলেব। 
৩) অ রাগেযাগ – আমােক পরমা া বা ঈ েরর  িত ভি   রেখ এই জগৎ সংসার  থেক  বেরােত হেব, এইটােক বলা 
হয় অ রাগেযাগ। ঈ েরর  িত ভােলাবাসা ও ভি  আর জগেতর  িত  বরাগ  িবচার কের কের জাগােত হয়। ৪) 
অথ েযাগ – আমার জীবন চালােত যতটু  িজিনেষর দরকার তার বাইের  কান িকছু না রাখা। অনাব ক িজিনষ  থেক 
মনেক সিরেয় আনেত হেব। ৫) উপায়েযাগ –  য আসেন বসেল িঠক িঠক ধ ান হেব  সই আসনেক অবল ন কের ি র 
হেয় বসা।  দশেযােগ বলা হেয়িছল একটা িনিদ    জায়গায় বসেত হেব আর উপায়েযােগ বলেছন একটা িনিদ    ভি েত 
আসন কের বসা। ধ ােন বসার কতক িল িনিদ    আসন আেছ, প াসন, অধ  প াসন,  খাসন ইত ািদ। সব আসেন িক  
ধ ান হেব না। ৬) অপায়েযাগ – ব ু বা ব, আ ীয়- জন,  ী, পু , ক া,  ামী, বাবা, মা সবার  থেক মনেক সিরেয় 
 নওয়া। সংসাের, সমােজ থাকেত  গেল পাচঁজেনর সে  স ক  রাখেত হয়, িক  কা র সােথ মম  থাকেব না। ঠা র 
এইটােক বলেছন, ঈ েরর িদেক অ রাগ ভি  হেল সংসারেক পাতু য়া বেল মেন হয় আর আ ীয়েদর কালসাপ  দেখ। 
সংসারটা পাত য়া আর বািড়র  লাক কালসাপ, ঐ  েয়ার মেধ  পড়েল িক হেব বুেঝ িনেত হেব। বািড়র  লােকেদর 
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কালসাপ বলেল হয়ত  খেতই  দেব না। ঠা র  যটা বলেছন মহাভারত এখােন একই কথা বলেছ। অপায়েযােগ বািড়র 
 লাক, ব ুবা বেদর  থেক মন যিদ না সিরেয় আনা হয় তাহেল আর বাচঁার  কান পথ  নই।  লােকরা এেস বেল সংসাের 
 থেক িক ধম  হয় না? আসেল সিত ই হয় না। শা ই বেল িদে , আর ঠা রও বলেছন। িক  এই কথােতা সবাইেক বলা 
যায় না তাহেল িন ৎসাহ হেয় যােব। আধ াি ক পেথ যারাই িঠক িঠক একটু এিগেয়  গেছন তােদর কােছ সংসারেক িঠক 
এই রকমই মেন হেব। ৭) িন য়েযাগ – শাে র কথার উপর পুেরাপুির িব াস। ঈ রই ব  আর বািক সব অব , এই 
কথােত যখন িব াস এেস যােব তখন এই ভাবটােক িচ া কের কের দ ৃঢ় করেত হয়। ৮) চ ুেযাগ – ধ ােনর সময় 
দিৃ টােক নািসকাে  ি র করা। এ েলা একটা ধ ােনর িবিধ। আবার  চাখ ব  কের  দেয় যখন ইে র ধ ান করা হয় 
 সটাও একই ব াপার। এখােন চ  ুমােন মেনর দিৃ টােক আর  কান িদেক যােব না  ধু একটা জায়গােতই ি র করেত 
হয়। ৯) আহারেযাগ –    সাি ক খাওয়া-দাওয়া করা। সাি ক খাবার না  খেল ধ ান করেতই পারেব না। ১০) 
সংহারেযাগ – ধ ােনর সময় মন িবিভ  িদেক  যেত থােক। একমা  ধ ায়ব  ছাড়া অ  িদেক মনেক না  যেত  দওয়াটাই 
সংহারেযাগ, মেনর  াভািবক  হল মেনর দিৃ  িবিভ  িদেক িছটেক যাওয়া, মেনর  যটা  াভািবক  ভাব  সটােক সংহার 
কের িদেত হেব। ১১) মনেযাগ – সংহার কের মনেক যখন একটা জায়গায়  ক ীভূত করা হে  তখন তােক বলা হয় 
মনেযাগ। ১২) দশ নেযাগ – জগেত যা িকছু আেছ তােত  দাষ  দখা, এটােক দশ নেযাগ বলেছন। গীতােত আেছ জ -
মৃতু -জর া-ব া িধ  ঃখেদ া ষ া দশ ন  । বািড়েত যখন একটা বা ার জ  হয় তখন সবার কত আন , সবাই ঢাক- ঢাল 
 পটােত থােক, সবাইেক খবর িদে , তারপর ধুমধাম কের অ  াশন করেছ। অ  িদেক ভগবান বুে র পু  রা েলর 
যখন জ  হল তখন িতিন বলেছন ব ন জ  িনল। জগেতর যা িকছ ুআেছ যত ণ তােত  দাষ দশ ন না হয় তত ণ 
কখনই আধ াি ক জীবেন এেগােত পারেব না। যারই জ  হে  তারই ব ািধ হেব, জরা আসেব, মৃতু  হেব। এই 
িজিনষ িলেক বারবার মাথার মেধ   ঘারােত  ঘারােত সংসােরর  িত িবরি  এেস যায়।  ান বা ভি   যটারই অ শীলন 
কির না  কন,  থেমই সংসােরর  িতিট িজিনেষ  দাষ দশ  ন কের সংসাের অনাসি  আনেত হেব। আমার নািতর চাঁদমুখ 
না  দখেল  খেত পািরনা বলিছ, আর তার সােথ আিম ধ ান করেত চাইিছ, এই  েটা কখনই একসােথ হেত পাের না। 
ঈ েরর চাদঁমুখ আর নািতর চাঁদমুখ একসে   দখা যায় না। যারা নািত, স ােনর চাদঁমুখ  দখেত চাইেছ তারা ধম , অথ   ও 
কােমর ধম টা করেত পারেব, তােদর ধম  করেত সম া হেব না িক   মা  পেথর পিথক কখনই হেত পারেব না। ঠা র 
 য বাক  কথামৃেত অেনকবার বেল  গেছন, ঈ র দশ নই জীবেনর উে  , এটাই হল  মা  পথ। কথামৃেত ঠা েরর সব 
কথাই  মা  পেথর কথা। িহ ধেম র শাে  ধম  বলেত  যটা  বাঝায়, ধম  মােন  যটা পালন করেল মৃতু র পর আমােক 
 েগ  িনেয় যােব আর এই জীবেন  খ সমিৃ   দেব। কথামেৃত ধেম র একটা কথাও ঠা র বলেছন না, সবই  মা  পেথর 
জ  বলেছন। এই বােরািট  যাগ না হেল ধ ান হেব না।  েতােত যিদ একট ুআশঁ থােক সারাটা জীবন ধের ছুেঁচ  েতা 
 ঢাকােতই থাকব, ছুঁেচ  কান িদন  েতা  ঢাকান যােব না। আধ াি কতা বা  মা  পথ হল  ষাল আনার ব াপার। আিম 
যিদ ঠা রেক িগেয় বিল ঠা র আিম ৯৯.৯% কেরিছ ঐটু ই ফল দাও, বািকটা চাইনা, ওেত হয় না।   ন আিম এক 
 সেকে র জ ই িমস কির আর এক ঘ টার জ ই িমস কির,   ন িমস মােন িমসই। আিমেতা বলেত পাির পুেরাটাই 
আিম িঠক সমেয় এেসিছ িক  এক  সেক   দরী হেয়  গেছ িঠক আেছ আমােক না হয় এক  সেক   দরী কেরই হাওড়া 
  শেন  পৗঁেছ িদও।  রেলর  াইভার িক ঐ কথা  নেব? আধ াি ক পেথ িঠক এইটাই হয়। ঐ একটু যিদ  থেক যায় 
তাহেলই আর হেব না, আমার সব িঠক আেছ িক  ঠা র আমার িবিরয়ািন  খেত খুব ভােলা লােগ  ধ ুিবিরয়ািনটাই ভােলা 
কের  খেত দাও িকংবা আমার নািতর মুখটা না  দেখ থাকেত পািরনা, ভগবান বলেবন তুিম ওখােনই থাক আর এেগােত 
হেব না। ঋিষরা  থম  থেকই জানেতন আধ াি কতা আমােদর  ারা হেব না,  সইজ  তাঁরা িঠক কের িদেলন অথ   আর 
কাম। আমােদর মন  ভােগর িদেক পেড় আেছ, ওখান  থেক  বেরােতই পারিছ না। তাই ঋিষরা অথ   আর কামেক বেল 
িদেলন, তুিম যিদ ঐটাই করেত চাও কর িক  শা  স ত ভােব, ধম া সাের কর আর আল  করেব না, চুির করেব না। 
 া ণেদর বেল িদেলন  তামার সব িকছু ত াগ কর তাহেল  তামরা শা  অধ য়ণটা ভােলা কের করেত পারেব। 
আধ ি কতা মা  কেয়কজেনর জ   ধু। এই  য বােরািট  যােগর কথা বলা হেয়েছ এর সব কিটই থাকেত হেব,  ধ ু
থাকেলই হেব না, এর  কান একিট যিদ সামা  কম থােক তাহেল তুিম আধ াি ক পেথর জ  িবেবিচত হেব না।  
 
 যিদ তুিম উ ম  ান  পেত চাও, শাে  িক আেছ যিদ  তামার জানার আ হ হয় তাহেল আেগ বুি  িদেয়  তামার 
মনেক জয় করেত হেব আর মন িদেয় িনেজর বাণীেক জয় করেত হেব। বুি  যখন পুেরাপুির মন আর বাণীেক িনেজর 
অধীেন িনেয় আসেত স ম হেব তখনই শাে র কথা ধারণা হেব। আর তুিম যিদ শাি   পেত চাও তাহেল আরও এক ধাপ 
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এিগেয় িগেয় বুি েক পরমা ােত লয় কের িদেত হেব। এখােন  েটা িজিনষ আসেছ,  থম হল উ ম  ান মােন শা  
 ান, ি তীয় শাি । শা   ান হেব যখন বুি  িদেয় মন ও বাণীেক িনয় ণ করা হেব আর এই বুি েক যখন পরমা ােত 
লয় কের  দওয়া হয়, কারণ তখন  স পরমা া ছাড়া িকছুই  দখেত পায় না, তখনই  স শাি  পায়।  ায়ই  লােকরা বেল 
আমার জীবেন শাি   নই, শাি   নই মােন তার বুি টা পরমা ােত লয় হয়িন। তার জ  আেগ দরকার শা  ান, 
শা  ানই যিদ না থােক বুি  আসল সময় কাজ করেব না। ঠা রেক একজন বলেছন, মশাই আপিন িক জােনন? আপিন 
 তা পড়ােশানাই কেরনিন। ঠা র বলেছন ওেগা আিম  েনিছ কত।  বশীর ভাগ ভ রা মেন কের শা  পেড় িক হেব, 
ঠা রই  তা বেলেছন পড়ােশানার িক দরকার। সােথ আবার লাটু মহারাজেকও িনেয় এেস বেল পড়ােশানার িক দরকার। 
এই কথাটা এেদর  বাঝানই যায় না  য, মুখ েদর  ারা আধ াি ক জীবন হয় না। এরা ধািম ক জীবন চালােত পারেব, গ া 
 ান করেব, গরেদর কাপড় পেড় মি ের পূেজা করেব, সা ািহক ধম  কথা  নেতও যােব িক   মা মােগ র পিথক তারা 
কখনই হেত পারেব না। তাই বেল শা  মুখ  করেলও হেব না, সূ  বুি   ারা শাে র মম টু  বুেঝ িনেত পারা চাই। 
ঠা রও অেনকবার এই কথা বলেছন – শাে  িচিনেত বািলেত  মশােনা আেছ। স ূ বুি  িদেয় িচিনটু  িনেয় বািলটা  ছেড় 
িদেত হয়। িচিনট ু  তা আমােক িনেত হেব। পি তরা িচিনটা  ছেড় বািল িনেয় পাি ত   দখায়। আর আমরা িচিন আর 
বািল  েটাই  ফেল িদই। শা  যিদ বুঝেত হয়, িচিনটু  যিদ িনেত হয় বুি  িদেয় মন আর বাণীেক জয় করেত হেব। আর 
জীবেন যিদ শাি   পেত চাই তাহেল বুি েক পরমা ােত লয় কের িদেত হেব।  
 
 ভ ায়ােরর একটা গ  আেছ। ফরাসী  থেক একজন ভারেত এেস এক  া েণর কােছ  গেছ।  া েণর ঘর ভিত  
বই  দেখ ফরাসী ভ েলাক বলেছ ‘আপিন কত বড় পি ত! আপনার ঘর সব বইেয় ঠাসা’।  া ণ বলেছন ‘ া ঁভাই! 
িঠকই বেলছ িক  মেনর আমার শাি   নই’। একিদন  দেখ এক িবধবা  া ণী এেস এই  া ণ  দবতােক ভি ভের 
 ণাম কেরেছ।  সই িবধবা বুিড়েক ফরাসী ভ েলাক িজে স করেছ ‘মা! আপনার মেন শাি  আেছ’? িবধবা মিহলা 
বলেছন ‘শাি ! অশাি  িজিনষটা িক বাবা’? ‘আপিন িক ধম  কেরন মা’? মিহলা বলেছন ‘ধম ! আিম  রাজ সকােল  েটা 
তুলসী পাতা খাই, একটু গ াজল পান কির আর  া ণ  দবতােক  ণাম কির, এইটাই আমার ধম ’। ফরাসী ভ েলাক 
তখন  া েণর কােছ িগেয় বলেছ ‘আপনার িক একবার মেন হয় না এই বুিড়র জীবেন অেনক শাি ’?  া ণ বলেছন 
‘তুিম িঠক বেলছ বাবা। আিমও অেনকবার ভািব আিম যিদ এর মত হেত পারতাম। িক  ভগবান আমােক যাই িদেয় িদন 
 কান িদন আমার  ান তার সে  আিম পা াপাি  করব না। ঐ রকম মুখ  আিম  কান িদন হেত চাইব না, তােত টাকা 
পাই না পাই, আর যাই পাই না  কন’। ফরাসী ভ েলাক িচ া কের  দখেলন আিম এই িদকটা  তা  ভেব  দেখিন। এটা 
একটা কািহনী।  াে  িগেয় সব কথা ব ুেদর বলেছ, ব ুরাও বলল,  া ণ পি ত িক  িঠকই কথা বেলেছন। ভ ায়ােরর 
এটা তারঁ িনজ  দশ ন, আমার জীবেন টাকা আেছ,  খ আেছ, শাি  আেছ িক  তােত িকছু আেস যায় না, িবদ া যিদ না 
থােক সব বৃথা। আর মহাভারেতর ত  িদেয় যিদ িবচার করা হয় তাহেল এই  য পি ত, এঁর িক সম া িছল? পি ত 
 থমটা কের িনেয়েছন, বাণী িনয় ণ আর শাে র  ান  পেয়  গেছন িক  বুি েক পরমা ােত সমািহত কেরনিন  সইজ  
শাি   নই। তাহেল বুিড়টা িক? একটা পাথর। পাথেরর মত শাি  িক কা র আেছ? ভারেতর সম া এই জায়গাটােতই। 
এর উপেরই  ামীজী আঘাত  হেনেছন।  থেম আমােক কম   মতা অজ  ন করেত হেব, এরপর বুি  িদেয় মন ও বাণীেক 
িনয় ণ কের শা  ান অজ ন করেত হেব। তারপর  সই বুি েক আবার পরমা ােত িদেত হেব। ভ ায়ােরর এই কািহনীর 
নাম ‘Learned Brahmin’। ভারেতর  বশীর ভাগ  লাকই হয় আলে  পেড় আেছ আর যার বুি  আেছ, একট ুিবদ া 
অজ ন কের  মতায় চেল এেসেছ  স ঘষু িনে । নতুন  জে র মেধ  এখন আবার  লােভর মা াটা অেনক  বেড়  গেছ, 
সবাই এখন প ােকজটা  কমন হেব তাই িনেয় পেড় আেছ। এই িদেয়  কান িদন ধম  হয় না।  যিদন এই আল  আর 
 লােভর পাের যােব তখন মনটা    হেত থাকেব। মন যখন    হয় তখন মন আর বাণীেক বেশ আেন, তারপর শাে র 
মম   বাঝা যায়। শা েক  বাঝার পর যখন বুি েক পরমা ার িদেক লাগােব তখন  ক ৃত  ান হয়। িক  ান হয়? এর 
আেগ আমরা পাচঁিট তে র কথা আেলাচনা কেরিছলাম,  যটা িদেয় সৃি  হয়, এই পাচঁিট তে র  ান হেয় যায়।  
 
 এখন ব াসেদব ধ েনর  সে ই বেল যাে ন।  মশ ঃ পা ি থ ব ং য  বায়ব ং খং তথা পয়ঃ।  জ া িতে ষা 
য ৈ য  ম হ ার  বু ি তঃ ।।১৩/২৩৩/১৪। বলেছন যখন ধ ােন বসা    হল, তখন  থম  স পৃিথবী ত   ক জয় 
কের। এই সিৃ  ভগবান  থেক এেসেছ, ভগবান সব সময়ই আেছন। ভগবান  থেক  থম  কিৃতর সৃি  হয়,  কিৃত  থেক 
আকাশ, আকাশ  থেক বায়ু, বায়ু  থেক অি , অি   থেক জল এবং জল  থেক পৃিথবী। এরপর এই পাঁচটা িমেল আমােদর 
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এই শরীর আর জগৎ সিৃ  হেয়েছ। এখন  স যখন ভগবােনর কােছ  ফরত যােব তখন তােক এই পথ িদেয়ই  ফরত  যেত 
হয়। িকভােব  ফরত যােব? ধ ােন বেস  থেম জগৎ আর িনেজেক আলাদা কের। জগৎ  থেক িনেজেক আলাদা করার কথা 
এর আেগ অপায়েযােগ বলা হেয়েছ। এর পেরর ধাপ হল, আিম এই ভাবটােক পাচঁিট ত  িদেয় আলাদা করা। আলাদা 
করা মােন জয় করা, িসিঁড়র ধােপ ধােপ ওঠার মত।  থেম পৃিথবী অথ  াৎ ভূিমত েক জয় কের, তারপর অপঃেক জয় 
কের, জল ত েক জয় কের  স অি , বায়ু ও আকাশেক জয় কের। এই পাচঁিত ত েক জয় করার পর  ক ৃিতেক জয় 
কের।  কৃিতেক জয় করার পর  স  দেখ আিম আর    এক ‘অহং   াি ’।   
 
 আমােদর মন সব সময়  লূ জগেত পেড় আেছ।  শ িশ র  যথা ধূম ঃ স ূঃ স ং য়ে ত নভঃ। ত থা 
 দহা ি মু   পূব  প ং ভ বত ু ত।।১৩/২৩৩/১৭। ধ ােন  চাখ ব  কের জগেতর  লূ  দহ  থেক যখন মন  বিরেয় 
আেস তখন  স পুেরা িব   া েক একটা পাতলা  য়াশার পদ  ার মত  দেখ। মেনর গভীের যখন যায় তখন এিট ধ ােনর 
 থম একটা ধারণা হয়। এই অব া পার কের যাওয়ার পর ধ ােনর গভীের  স  দেখ চািরিদেক  ধ ুজল আর জল। 
 সইজ  উপিনষদ ও অ া  শাে  বলা হেয় স ৃি  জল  থেক হেয়েছ। পুরানািদ শাে  বলেছ ভগবান িব  ু ীরসাগের 
 েয় আেছন। আমরা মেন কির ঋিষরা বেস বেস  ধ ুকািহনী  তরী কের  গেছন, িক  তা নয়। অথ ধ ূম  িবর ে ম 
ি তীয় ং  প দশ ন  । জল পিমবা কাে শ তৈ থব া িন প িত।।১৩/২৩৩/১৮। সাধক যখন ধ ােনর গভীের অপঃ তে  
 পৗঁছােলন তখন িতিন জল ছাড়া িকছুই  দখেছন না। িনেজেকও  দখেছ জল  েপ,  যন একটা মহান িব ািরত সম ু। 
তখন  স অপত েক জয় কের িনয়েছ। এরপর  স অি ত েক জয় করেত এিগেয় যায়। তখন আবার চািরিদেক অি  
 দেখ। সিত  সিত ই  স  দেখ, এ েলা  কান আখ ািয়কা নয়। িতিন  সই অব ায় আমােক আপনােকও অি র  ুিলে র 
মত  দখেব। মু েকাপিনষদ   ই হয় এইটা িদেয়। ঠা র  গেছন  দেব নাথ ঠা েরর কােছ। িতিন  দেব নাথ ঠা রেক 
 বদ  থেক িকছু বলেত বলেলন,  দেব নাথ তখন  বদ  থেক একটা ম  পাঠ করেলন যােত বলা হে  পুেরা জগতটা 
 যন একটা ঝাড়ল ঠন, সব জীব  যন  ছাট  ছাট দীপ। ঠা র  েন বলেছন আিম  তা িঠক তাই  দেখিছলাম। পের ঠা র 
অ েদর বলেছন  দেবন ঠা র  তা িবরাট বড়  লাক। এটা  বাঝা যাে   য ঠা র এটা  ত   কেরিছেলন আর  দেবন 
ঠা র  সটা  বদ  থেক বলেছন।  েটােত তফাৎ আেছ। মহাভারেতর এখােনও বলেছ পুেরা জগতটা  যন অি ময়। এই 
অি  আমােদর  ািলেয় পুিড়েয়  দেব না। এই অি  যখন লয় হেয় যায় তখন সবটাই বায়ুময়  দেখ। যত বৃ , পাহাড়, 
যাবতীয় যা িকছু আেছ সবটাই বায়ুেত লয় হেয়  গেছ।  সইজ  একটা শ  আেস িপতশ , মােন বায়ু সব িকছুেক পান 
কের িনে । ধ ােনর গভীের তখন িকছুই থােক না,  ধ ুবায়ুত ই  থেক যায়। তখন  যাগী িনেজেক  দেখ তুেলার মত 
বাতােস ভাসেছ। বাতােসর সে   স  যন এক হেয়  গেছ। এই বায়ুত েক  পিরেয়  যাগী আকাশত   পৗঁেছ যায়।  সই 
অব াটা আরও স ূ,  সই সেূ র সােথ  যাগী িনেজ এক হেয় যায়। তখন তার  ুল ভাব, তুেলার মত  য একটা টুকেরা 
 সই ভাবটাও চেল যায়।  
 
 এই পাঁচিট ত েক িযিন পার কের যাে ন তার পরী া হল তার মেধ  িকছু িস াই চেল আেস। যখন পৃিথবী 
তে র সােথ এক হেয় যায় তখন  যাগী   ার শি   পেয় যায়। তখন  যাগী ইে  করেল সিত  সিত ই যা িকছু স ৃি  কের 
িদেত পাের।  যাগী যিদ বেল এখােন একটা  াশ  হাক, সে  সে   াশ এেস যােব। সিৃ েত যা িকছু আেছ সবটাই পৃিথবী 
ত  িদেয়  তরী। এখন  যাগী পিৃথবী তে র মািলক হেয়  গেছ। বায়ুতে  িস  হেয়  গেল পুেরা িব   াে র সােথ এক 
হেয় যায় বেল  যাগী যিদ চায় তাহেল পােয়র আংটা িদেয় যিদ এই িবি ংটা  ঠেল  দয় তােতই িবি ংটা পেড় যােব। 
 ামীজী  য বলেছন আিম পব তেক িবদীণ   কের  দব, এ েলা  কান মুেখর কথা নয়। িত েতর  বৗ  সাধুরা যখন 
িনেজেদর  মতা  দখাবার জ   গেলন তখন একজন সাধু  ধু পাহােড়র সামেন হাতটােক একটু তুেলেছন তােতই পাহাড় 
মাঝখান  থেক িবিদণ   হেয় রা া  তরী কের িদেয়েছ। এখনও  সই রা া আেছ। এ েলা  কান গালগ  নয়, সিত  সিত ই 
এই  মতা  যাগীর মেধ  এেস যায়। সব  শেষ যখন আকাশত   পৗঁেছ যায় তখন  যাগী সব ব াপী হেয় যায়,  যাগী যখনই 
চাইেব তখনই অ ধ  ান হেয়  যেত পারেব।  দবতােদর তাই হয়। নারদ হঠাৎ হঠাৎ কের এেস হািজর হেয় যাে ন, আবার 
হঠাৎ কের উধাও হেয় যাে ন। কারণ িতিন আকাশতে র সে  এক হেয় িগেয়িছেলন বেল এই িস াইটা এেস িগেয়িছল। 
জলতে র সে  যখন এক হেয় যায় তখন  যাগী ইে  করেল সম ুেক পান কের িনেত পারেবন। অগ  মুিন িঠক এই 
িস াইটা  দিখেয়িছেলন যখন অ ররা সব সমুে র  ভতের লুিকেয় থাকত তখন িতিন সম ুেকই পান কের  িকেয় িদেত 
অ র েলার আর লুেকাবার জায়গা  পল না, তখন  দবতারা এেস সব অ রেদর  মের িদল। অি তে র সে  যখন এক 



195 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

হেয় যায় তখন  যাগী চাইেল তার শরীেরর এমন  তজ িনেয় আসেবন  য, তার িদেক  কউ তাকােত পারেব না। 
লীলা সে  খুব   র একটা বণ  না আেছ। ঠা েরর শরীর  থেক এক সময় এমন  তজ  বেরাত  য শরীরটা সব সময় 
 ল ল করত,  গাটা একটা চাদর িদেয় ঠা রেক  ঢেক রাখেত হত। 
 
 এই পাচঁিট তে র পর আেস অহ ার ত । অহ ার ত েক জয় কের িনেল এই পাঁচটা ত ই তাঁর অধীেন এেস 
যায়। অহ ার ত েক ছািড়েয় যখন মহৎ তে   পৗঁেছ যায় তখন তাঁর মেধ  সম  রকেমর ঐ য , যত ধরেণর ঐ য  হেত 
পাের সব এেস যায়। তখন িতিন ভগবান  থেক একটু নীেচ অব ান কেরন। এই ঐ য েকও যখন ত াগ কের পরমা ােত 
মন িদেয়  দন তখন িতিন ভগবােনর সে  এক হেয় যান। তাই পরমা ার সে  এক হেত  গেল আেগ জগেতর এই সব 
িকছু জয় করেত হেব, জয় করার পের এ েলােক  ছেড় িদেত হেব, তেবই  স এেগােত পারেব। আমার জপ-ধ ান িঠক 
মত হে  িকনা ধরা পেড় যােব আমার িস াই হেয়েছ িকনা, িক  আিম এই িস াই চাইনা, আিম চাইিছ পরমা ার সে  
এক হেত। তখন তােক এইভােব একটা একটা কের ত েক জয় কের কের িস াই অজ ন করার পর  সই  মতােকও 
ত াগ কের এিগেয়  যেত হেব। 
 
 এরপর  কেদেবর  ে র উ ের ব াসেদব ব   ও অব ে র সং া িন পণ কের বলেছন   া ং 
ত   িম েত ব জা য়েত ব  ে ত চ যৎ । জী য  ে ত ি য়ে ত  চ ব চতু িভ  ল   ৈণ যু ত  ।।১৩/২৩৩/৩০। যখনই  কান 
ব েত চারেট ধম  এেস যায়, জ , মৃত , জরা ও ব ািধ তখনই তােক ব   বলা হয়।  বদা  পের ছয়িট ধম েক িনেয় 
এেসেছ। িক  মহাভারেত  মাটামুিট চারেট ধম েক িনেয় বলেছ,  থম জ , তারপর আেস ব ৃি , বৃি র পর জরা, জরা মােন 
 য় হেয় যাওয় আর  শেষ মৃতু , মােন  শষ হেয় যাওয়া। এই চারেটেক বলা হয় ব  , ইি য়ািদর  ারা  যটা  ত   করা 
যায়।  য  কান িজিনেষর,  যমন এই বািড়টা, এর যখন িভি   াপন করা হল তখন এই বািড়টার জ  হল। তারপর এর 
িনম াণ কায   চলেত থাকল, বািড়টা আে  আে  বড় হেত    করল। তারপর একটা সময়  থেক বািড়র  য় হেত থাকেব, 
এরপর একিদন কােলর িনয়েম বািড়টা ধুেলায় পিরণত হেয় িগেয়  শষ হেয় যােব।  য  কান িজিনেষর যার এই চারেট 
ল ণ আেছ তােক বলা হয় ব  । এর িবপরীত যা িকছু আেছ তােক বলা হয় অব  , যার এই চারেট ল ণ  নই। তার 
জ   নই, তার বৃি   নই, তার জরা  নই, তার মৃতু   নই। অব   বলেত  েটা িজিনষ  বাঝায়। একটা হল ভগবান আর 
অেনক সময় তারঁ শি , এই  েটােকই অব    বাঝায়।   
 
 এখন মজার ব াপার হল, ব   আর অব    েটাই  ভাবতঃ িবপরীত ধিম , কা র সােথ  কান স ক   নই। 
ব   হল যার মেধ  জ , বৃি , জরা ও মতুৃ  এই চারেট ল ণ আেছ আর আ ার মেধ  এই চারেটর  কান ল ণই  নই। 
িক  আ া িকভােব এই ব ে র সে  িনেজেক জিড়েয়  ফেল,  কন জড়ায়  কউ বলেত পারেব না। এইটাই মায়া। জিড়েয় 
িগেয় এক অপেরর ধম েক িনেয়  নয়।  যমন ত   লৗহদ েক জেলর মেধ  িদেয় িদেল জলটা গরম হেয় যায়  লৗহদ  ঠা া 
হেয় যায়,  জেন  জেনর ধম   পেয় যায়। িবেয়র পর  ছেল  মেয়র মত  ণ  পেয় যায় আর  মেয়  ছেলর মত  ণ  পেয় 
যায়। িযিন    আ া িতিন অ    কিৃতর সােথ িনেজেক জিড়েয়  ফেল তখন এক অপেরর  ণ িনেয়  নয়।  যমন আ া 
িযিন িঠক িঠক িচ া করেত পােরন,  কৃিতর সােথ এক হেয়  স িনেজেক মেন কের মৃতু ধম া। আিম মের যাি , আমার 
ব ািধ হে , আমার  ঃখ হে , আমার আন  হে । িক   তামার িক কের মৃতু  হেব?  তামার  তা জ   নই মতুৃ   নই 
আর  তামার বৃি ও  নই  য়ও  নই, িক  আ া তাই িনেজেক সব সময় এই  ভেব  ভেব কখন ক  পাে  কখন আন  
পাে । অ  িদেক ইি য় িল হল  কৃিতর, িক   স মেন করেছ আিম িচরিদন থাকব, আমার কখন  ঃখ হেব না, আিম 
 মতাবান, আিম িবরাট িকছু। িক   স বুঝেত পাের না  য এরা সবাই  কৃিতর অ , যার জ  আেছ তার আবার বৃি  
আেছ,  য় আেছ আবার মৃতু ও হেব। আ া এই ইি য়ািদ  দেহর সােথ জিড়েয় মেন কের আমার িক  রব া, আমার িক 
 শাক, আর এই মেন কের এমন  স  লেজেগাবের হেয় যায়  য এখান  থেক আর িকছেুতই  বেরােত পােরনা। এইটাই 
িচ ড় ি । িচৎ মােন  চত  বা আ া আর জড় মােন  কৃিত। িচৎ আর জড় িমেল এমন গাঁট বা ঁেধ  য িচৎ িনেজেক 
জেড়র মত মেন কের আর জড় িচৎএর মত আচরণ কের। 
 
 ব াসেদব ব   আর অব ে র ব াখ া কের বলেছন, মা ষ যখন ক   পেয়  পেয় আর  কান উপায় খঁুেজ পায়না 
তখন  স শা  পেড়,    বা আচােয র কােছ উপেদশ  পেয়  যাগভ াস ও ধ ান করেত    কের।  যাগাভ াস কের কের 
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এই পাচঁটা ত েক  স জয় করেত থােক। তারপর যখন তার মেধ  ঐ য  আর ঐ শি  আসেত    কের তখন বুঝেত 
পাের  া,ঁ আিম এইবার এেগাি । এই শি  ও ঐ য েকও  ছেড় যখন  স এিগেয় যায় তখন  মা পদ  পেয় যায়। 
ব াসেদব বলেছন, বুি ই সব িকছু। বুি ই বেল  দয়  ছাট িক, বড় িক, শা  িক, অশা  িক, তুিম  কান িদেক যােব,  কান 
িদেক যােব না।  
 

 ব াসেদব বলেছন, বুি ই সব িকছুেক আলাদা কের  দিখেয়  দয় এটা এই  সটা ঐ। ভূতানাং জ  স ে ব ষ াং 
িব িব ধানা াতুি ব ধ  । জর ায়ু জা ে জা ি     দজে াপল ে য়ৎ ।।১৩/২৩৪/১১। সংসাের যত  ািণ আেছ তােদর 
চারেট   িণেত িবভ  করা হয়।  থম জরায়ুজ, যারা গভ   থেক জ  িনেয়,  যমন মা ষ, গ , ছাগল ইত ািদ। ি তীয় 
অ জ বা িড জ, যারা িডম  থেক জ   নয়,  যমন পাখী। তৃতীয়   দজ,   দজ হল ঘাম  থেক যােদর জ  হে ,  যমন 
 রােগর জীবা  বা ব কেটিরয়া, এ েলা জলীয় তাপমােনর উপর জ   নয়। আবার   দজ বলেত মাথার উ ন, গােয়র ঘাম 
 থেক চামড়ার মেধ   য  পাকা েলা জ   নয় এ েলােক   দজ বলা হে ।  কন  য এেদর   দজ বলেছ  বাঝা যায় না, 
কারণ এ েলাও িডম  থেকই জ   নয়। িক  িঠক িঠক   দজ হল ব াকেটিরয়া, ভাইরাস। আর চতুথ   হল উি জ, যত 
রকেমর বৃ , লতা,    আেছ এেদর উি জ বলা হয়। তারপর বলেছন  য  কান  াবর  ািণ  থেক জ ম  ািণ    । 
মােন গাছপালার তুলনায়  য  ািণ চলেত িফরেত পাের  সই  ািণরা    । কারণ ওর মেধ   চ া  বশী  দখা যায়।  যমন 
গাছ সেূয র আেলা, জল, বাতাস  যমন  যমন পােব  সইভােব  স বৃি  পােব। িক   ািণ িনেজেক সেতজ রাখার জ  
 চ ােক চািলেয় যায়। জ ম  ািণেদর মেধ  ব পদ  ািণ  থেক ি পদ িবিশ   ািণ    । এই      বুি র িদক  থেক 
বলা হে । ি পদ িবিশ   ািণ আবার  ই ধরেণর। একটােক বলা হয় পািথ  ব আেরকিট হল অপািথ  ব, অথ  াৎ যারা 
পৃিথবীেত বাস কের আর যারা পৃিথবীেত বাস কের না। অপািথ  ব  ািণ হল পািখ, পািখেদর  ই পা িক  পৃিথবীেত থােক 
না, এেদরেক বলা হয় অপািথ  ব। বলেছন, অপািথ  ব  থেক পািথ  ব  ািণ    । ি পদ িবিশ   ািণ মা েষর মেধ  আবার  ই 
ধরেণর মা ষ হয়, মধ ম ও অধম। অধম মা ষ হল যারা জািত ধম  মােন না। যারা জািত ধম  মােন তােদরেক বলা হয় 
মধ ম। এই মধ েমর আবার  ই রকম হয়, ধম   আর ধেম  অনিভ , মােন যারা ধম  জােন আর যারা ধম  জােন না। এই 
 ই জেনর মেধ  ধম      । কারণ এেদর মেধ  কত ব  আর কত েব র িবচারটা   । ধম ে র মেধ  আবার  েটা  ভদ 
 দখা যায়। এই  েটা  ভদ হল  বদ  আর অেবদ ।  যমন  বৗ রা, এরা সবাই ধম  , এেদর মেধ  ধম  আেছ িক  
অেবদ ।  বদ  আর অেবদে র মেধ   বদ     , কারণ  বেদই ধম   িতি ত। যাঁরা  বদ  হন তােঁদরও আবার  েটা 
 ভদ আেছ –  ব া ও অ ব া।  ব া মােন, যারঁা  বেদর  বচন  দন মােন  বদ অধ য়ণ করান।  ব ারাই    । 
কারণ এনারাই  বেদর ধম , কম  ও ফল এ েলােক িঠক িঠক জােনন বেলই ব াখ া করেছন।  ব ােদর মেধ  আবার  েটা 
ভাগ আেছ – আ   ও অনা  । িযিন আ ার ব াপারটা জােনন িতিন আ   আর িযিন জােনন না িতিন অনা  । 
বলেছন, িযিন  বেদর  বৃি মাগ  আর িনবৃি মাগ  মােন গৃহে র পথ আর স  ােসর পথ এই পুেরা ধম টাই জােনন, িযিন 
সব  , সব   মােন িযিন ঈ রত   জেন  গেছন, িযিন সব েব া, ত াগী, সত  স  , মােন  যটাই স   কেরন  সটাই 
পূরণ কেরন, িযিন সত বাদী, পিব  এঁরাই হেলন িঠক িঠক সমথ  । যাঁরা পরম ে র ত েক িঠক িঠক িনি ত কের বেস 
 গেছন তাঁরাই হেলন  া ণ, এনােদর ব িতেরেক আর  কউই  া ণ নয়। এই ধরেণর পূণ  মানেবর মেধ ই সম  
িব   া   িতি ত, কারণ তারঁা ঈ েরর সে  এক হেয়  গেছন। িঠক িঠক ি জ হেলন যারঁা পরমা ার সা াৎ কেরেছন। 
মহাভারত আমােদর  কাথা  থেক  কাথায় িনেয়  গল। সিৃ র জগেত একটা হল সজীব আেরকিট িনজ ীব। সজীেবর মেধ  
যারা চলােফরা কের তারা    । চলােফরা করা  ািণর মেধ  ি পাদ  ািণ    , ি পাদ  ািণর মেধ  মা ষ    , মা েষর 
মেধ  যারা ধম  মােন তারা    । ধম ে র মেধ  যারা িঠক িঠক  বদ জােন তারা    । তােদর মেধ   ব া    , তার 
মােন তাঁরা  বেদর কথা ব াখ া করেছ। অি েম িগেয় আধ াি কতাই    । এই ত েক যিদ আমরা এেকবাের িনরেপ  
ভােব িবচার কির তাহেল  মিববত েনর  শষ কথা হল যাঁরা আ ত েক  জেন  গেছন।  স মুসলমান, না  ী ান, না িহ , 
না  বৗ  তােত িকছু যায় আেস না। িযিন আ ত েক  জেন  গেছন, আিম  ক এইটা  জেন  গেছন, তারঁাই হেলন 
 মিববত েনর  শষ কথা। আজ  থেক কত হাজার বছর আেগ মহাভারত যুি  িদেয়  মিববত েনর এই ত েক  দিখেয় 
িদেয়  গেছ।  শষ পয   দাঁড়াে  িগেয় বুি র িবকােশ। বুি র িবকােশর  ারা আিম বািক সব িকছুেক ধের িনি । আিম 
যিদ বিল আমার িক তুেখাড় বুি , হাভ াড িব িবদ ালয়  থেক ম ােনজেম ট িড ী িনেয় কত টাকা বানাি । তােত আমার 
হলটা িক! আজ  থেক দশ হাজার বছর আেগ বিনয়া যারা িছল তারাও টাকা বানােত জানত, তােত আিম নতুন আর িক 
করলাম! আর টাকারও  য     আেছ  সটাও সবাই জােন। িক  যখন  কউ বলেছন, আিম আ   হেয়  গিছ। তখন 
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বলেব, এবার তুিম িকছু একটা কেরছ। কারণ  কািট  কািট  লােকর মেধ  মুি েময় কেয়কজন এই পেথ আেস, আবার 
তােদর মেধ ও  ই এক জন এই আ   হেত পােরন। তখন তুিম তাই     হেয়  গল। িহ েদর মেত  মিববত েনর 
ইিতহােস     হল আ  ান। িযিন আ  ানী িতিন ভগবােনর সে  এক। 
 
  শাি পেব  যত রকেমর ধম  হেত পাের তার িবিভ  িদক িনেয় আেলাচনা করা হে । আমরা এর আেগও বেলিছ 
 য িহ েদর কােছ এমন  কান িজিনষ হয় না  যটা ধেম র অে র হেব না।  ধ ুদিৃ ভ ী িদেয়  দখার কথা বলা হে  না, 
সিত কােরর তাঁরা ধম েক ঐভােবই  দেখন। একজন  ীর  ামীর  িত িক কত ব ,  ামীর  ীর িক  িত কত ব  এটাও ধেম র 
অ । স ােনর মা-বাবার  িত িক কত ব  এটাও ধেম  র অ । রাজা িকভােব থাকেব, স  াসী িকভােব থাকেব সবটাই ধেম র 
অ । এই ধম েক আচরণ করেত করেত তার বুি টা আে  আে  পির ার হেত    কের। বলা হয় দশহরার িদন গ ায় 
অবগাহন করেত হয়। যিদ  ান কির তােত িক হেব? আপাতদিৃ েত িকছুই হেব না। দশহরােত গ ায়  ান করেল িক তার 
ভগবান লাভ হেব? তার জীবেনর সব  ঃখ-ক  দরূ হেয় যােব? আদেপই এ েলার িকছুই হেব না। িকছ ু য হেব না এটা 
সবাই জােন, শা ও জােন। িক  িক হয় তােত? মেনর মেধ  একটা  শৃ ল ভাব আেস। জীবনটােক যিদ শৃ লতায় না 
িনেয় আসা হয়  কান িদন  স আধ াি ক হেত পারেব না।  ধ ুআধ াি কত   ে ই নয়,  য  কান   ে  যিদ আিম 
সাফল   পেত চাই,  চুর  মতার অিধকারী হেত চাই,  চুর অথ   উপাজ  ন করেত চাই,  চুর  ানলাভ করেত চাই, ভােলা 
 খেলায়াড় হেত চাই, ধেম র  ান  পেত চাই, সব   ে ই িডিসি ন ছাড়া িকছুই পাওয়া যায় না। পড়ােশানা করার  যমন 
একটা িডিসি ন আেছ, অথ    রাজগার করার একটা  যমন একটা িডিসি ন আেছ, িঠক  তমিন সৎ জীবন যাপন করারও 
একটা িডিসি ন আেছ, আর আধ াি ক জীবেন  য উ িত হয় এর জ ও একটা িডিসি ন আেছ। যিদ  কান  ী বেল িবেয় 
কেরিছ বেলই িক আমােক  ামীর সব  সবা করেত হেব নািক বা যিদ  ামী বেল,  ক বেলেছ  য িবেয় কেরিছ বেলই  ীর 
সব ভার আমােক িনেত হেব!  কউ বলেছ না  তামােক  সবা করেত বা ভার িনেত, তুিম থাক  তামার মত। িক  যিদ বল 
জীবেন আিম শাি   পেত চাই, আিম মেনর শি  বাড়ােত চাই তখন  তামােক এই িজিনষ েলা করেত হেব। আর যিদ 
তুিম  দখ  তামার আেশপােশর  লাক েলা অশাি েত রেয়েছ, তােদর শি র  াস হে ,  কউ তােদর মােন না, একটা 
সময় তােদর মেন একটা িজ াসা উঠেব আমােদর  কন এমন হল। তখন বেল  য,  কাথাও একটা জায়গায় তার ঘাটিত 
িছল,  য কম  ও আচরণ িদেয় মেনর শি  বৃি  পায়  স েলা করা হয়িন। বিহজ  গেত যা িকছু সাফল  বা অসাফল  এবং 
আধ াি ক জীবেন যা িকছু সাফল  সবই এই মন  থেকই হে ।  
 

 টিবেল এই  বাতলটা আেছ, আেলা এেস এই  বাতেলর উপর পড়েছ,  বাতল  থেক আেলাটা  িতফিলত হেয় 
আমার  চােখ আসেছ,  চােখ একটা অ ভূিত  তরী হে , এই অ ভূিতটা মি ে র  ায় ু  কে  পড়েছ, মি ে   সখান 
 থেক একটা  িতি য়া বাইের ছুেঁড় িদে , এই  িতি য়াটা একটা আকিৃত  তরী করেছ। এই ভােব যা িকছু  ান হয় তা 
মি ে র মাধ েম এই ভােবই হয় আর মি ে র  ভতেরই হয়।  বাতলটা আমরা বাইের  দখিছ িক  এর আকিৃতটা  তরী 
হে  মি ে র  ভতের।  বাতেলর  ানটা  ভতেরই  তরী হে , অথচ মন এমন  খলা কের  যন  বাতলটা বাইের  দখিছ। 
এইটাই মায়া। আিম  যভােব  বাতলটা  দখিছ অ রা  সইভােব  দখেছ না। আিম যিদ  বাতলটােক সবুজ রঙ  দিখ আপিন 
হয়েতা সবুজ নাও  দখেত পােরন।  য রঙকানা িজিনষটােক  স  য রেঙর  দখেব  সই রঙই বেল। সব িকছুই এই  ভতের 
হে  অথচ আমরা  দিখ বাইের। এইটাই আ য ।  সইজ  বিহজ  গেত যা িকছু  দখা হয়  সটা  দখা হয় িনেজর মেনর  য 
রঙ,  সই রেঙ। লাল রেঙর চশমা পড়েল  যমন সব িকছু লাল  দখােব, নীল রেঙর চশমা লাগােল আবার সব নীল 
 দখােব। আমােদর মনটা হল একটা রিঙন চশমা, যার  য রেঙর চশমা  স জগতেক  সইভােবই  দখেব। আর  কান িদন 
জানেত পারা যােব না আিম িজিনষটােক  কমন  দখিছ আর আপিন িজিনষটােক  কমন  দখেছন। আ ােক বা ভগবানেক 
যখন  দখিছ তখন এই মেনর রেঙর মাধ েমই  দিখ। যার মন  যমন রঙ থাকেব,  যমন  নাংরা থাকেব  স জগতটােক 
 তমনই  দখেব। এটা  কান ত  নয়, সিত কােরর এই রকমই হয়। আর ভগবানও তখন  সইভােবই আমােক  দখেবন। 
 সইজ  বিহজ গত আর অ জ গেত যা িকছু ঘটেছ মনই হল তার মািলক। এই মনই বিহজ গতেক এক রকম  দখাে   সই 
মনই  দখাে  ঈ রেক আেরক রকম। বিহজ গত, িচ ার জগত আর অ জ গত এই িতনেট জগতেক মনই  দেখ।  সইজ  
জীবেনর একটাই উে   এই মনেক শি মান করা। মন যত পির ার হেব আর যত একা  হেব মা েষর মন তত 
শি মান হেব জগতেক  স তত    ভােব  দখেব। ঈ রেক যখন  দখেত যায়, যখন সাধন-ভজন কের তখন এই একই 
ব াপার,  সই মনেক িনেয়ই  খলা চেল। 
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 এই মনটােক এখন িকভােব পির ার করেত হেব? এই  য মহাভারত বলেছ,  ামীর  সবা করেত হয়,  ীর 
ভরণেপাষণ করেত হয়,  লােকর  সবা করেত হয়, দানািদ করেত হয়, গ া ান করেত হয় ইত ািদ যা করেত বলা হে , 
এ েলা সব হল মনেক পির ার করার উপায়। শাি পেব র যাবতীয় যা িকছ ুআেলাচনা করা হে , এর উে  ই হল 
মনটােক িকভােব পির ার করেত হেব। মন যত পির ার হেব ততই তার মেনর একা তা বাড়েত থাকেব, আর এই 
পির ার মন িদেয় যিদ  স আধ াি ক রােজ  এেগােত চায় তােতও সফল হেব আবার যিদ  স জাগিতক   ে  সাফল  
 পেত চায় তােতও  স কতৃক ৃত  হেয় যােব। আেমিরকােত  ামীজীর একটা ঘটনা আেছ, একবার একটা  ীেজর উপর 
 থেক কেয়কিট বা া  ছেল এয়ারগান িদেয় নীেচ জেলর উপর িদেয় িডেমর উপর িটপ কের যাে , িডম  েলা কখন 
ভাসেছ কখন ডুেব যাে । একবারও  িল লাগােত পারেছ না।  ামীজী তখন এেদর কা   দেখ হাসেছন।  ছেল েলা 
বলেছ ‘আপিন হাসেছন  কন, আপিন িক পারেবন লাগােত। মা ন  দিখ’?  ামীজী এয়ারগানটা হােত িনেয় একটা একটা 
কের সব কটা িডমেক  ভেঙ িদেলন।  য মন িনেয় ভগবান লাভ হয়  সই মন িনেয়ই বািক সব িকছু করা হয়। মােয়রা  য 
মন িনেয় বািড়েত রা া কেরন  সই মন িনেয়ই তােদর ভগবান লাভও হেব। বিহজ গৎ, অ জ গৎ আর িচ ার জগৎ একই 
িজিনষ  কান তফাৎ  নই। মনটা আমােদর টুকেরা টুকেরা হেয় আেছ তাই আকিৃত িলও টুকেরা টুকেরা আেস। সবার আেগ 
মনেক িনয় েণ আনার  কৗশলটা আমােদর ভােলা কের জানা দরকার। আমরা  য মেন কির বা ারা যারা  খলাধেূলােত ম  
তােদর পড়ােশানা হয় না, িক  তা নয়,  য ভােলা  খলেত পাের  স  লখাপড়ােতও ভােলা হয়। মুশিকল হল, এরা 
 খলাটাও ভােলা পােরনা,  লখাপড়ােতা কেরই না। যােদর  াত িহক জীবনচচ  া অসংগিঠত তােদর  ারা িকছু হয় না। 
শাি পেব  যত রকেমর আেলাচনা চলেছ তার উে   হল মনেক িকভােব একা  করেত হেব। 
 
 মহাভারত কখন বলেছ না তুিম যিদ      অজ ন করেত চাও তাহেল  তামােক অমুক হেত হেব,  তামােক 
স  াসী হেত হেব,  তামােক ঘর-বািড় ছাড়েত হেব বা  তামােক িবেয় করেত হেব, এই ধরেণর কথা কখনই বলেব না। 
বলেব তুিম  যখােন আছ  সখান  থেকই তুিম মহৎ হেয়  যেত পার। তুিম যিদ ব াধ হেয় প পািখর মাংস িব ী কর 
 সখান  থেকও তুিম মহৎ হেয়  যেত পার। 
 
স  া সীর আচ রণ ও ধ ম   

 ব াসেদব বলেছন, স  াসীর আচরণ িক রকম হেব। এক র িত য ন া  জহািত ন হী য়ে ত। 
অনি রিনেকত   ামম থ ম া েয়ৎ ।।১৩/২৪২/৫। এখােন স  ােসর  শংসা করা হে । স  াস জীবন সবারই 
জীবেনর আদশ  ও উে  , আর স  ােসই সবার পিরণিত হয়। যারা আেগ  থেকই জগতেক ত াগ কের  বিরেয় আেস 
তারা আেগ  থেকই সব ধের  নয় আর বাকীেদর মৃতু র সময়  কিৃত সবাইেক স  াস কিরেয়  দয়। মৃতু র সময় আমােদর 
ঠ াং দিড় িদেয়  বঁেধ  কিৃত  টেন িনেয় চেল যায়, আর আমােদর বাি ক জগৎ, অ জ গত সব এখােন পেড় থাকেব। 
 শেষ স  ােসর িদেক সবাইেকই  যেত হেব, স  াস ছাড়া কা র গিত  নই।  সইজ  বলেছন, তুিম  কন ঐভােব যােব, 
 কন  তামার ঠ াংেয় দিড়  বঁেধ িনেয় যাওয়া হেব, তুিম রাজার মত যােব। আিম আমার মত যাব, মৃতু ! তুিম আমােক িক 
িনেয় যােব!  সইজ  িহ ধেম র সব  থেক উ ভাব হল ই ামৃত ু। আিম যখন চাইব তখন আিম এই  দহেক ছাড়ব, তুিম 
িনেয় যাবার  ক  হ!  সই উ ভােব  িতি ত হেত হেল আমােক মৃতু র মািলক হেত হেব। মৃত ুর মািলক িকভােব হেব? 
ঈ েরর সে  যিদ এক হেয় যাওয়া যায়।  ািণ মাে রই সব  থেক ভয় মৃতু েক। সবাই মুেখ বেল আমার মৃতু েক ভয় 
 নই। িক  একটা   া এেস যিদ বুেক িপ ল  ঠিকেয় বেল এ ুিণ সব িদেয় দাও তা নাহেল  িল চািলেয়  দব। তখন 
 বাঝা যােব মৃতু েক ভয় পাও িক পাওনা। মৃতু েক সবাই ভয় পায়।  যাগশাে  এটােকই বলা হয় অিভিনেবশ।  ািণ 
মাে ই এই অিভিনেবশ থাকেব,  কউই মরেত চায় না। এই অিভিনেবশেক িকভােব জয় করেব? মৃতু র িযিন অিভমািন 
 দবতােক আেগ তােক জয় করেত হেব। তােক জয় করা মােন ঈ েরর সে  এক হওয়া। মৃতু -ভয়টা  বশী বৃ াব ায় 
আেস। আঠােরা  িড় বছর বয়েস মৃতু েক অত ভয় পায়না। বয়স যখন বাড়েত থােক,  দেহর অ  েলা যখন অথব  হেত 
থােক, কােন  নেত পায়না,  চােখ  দখেত পায়না তখন িক   স মৃতু েক  চ  ভয় পায়। কারণ  দহ ইি েয়র সে  তত 
িদেন একটা ভােলাবাসা জে  যায়। একটা বািড়েত থাকেত থাকেত  সই বািড়র  িত  যমন মমতা  তরী হেয় যায়, িঠক 
 তমিন এই  দেহ বাস করেত করেত এই  দেহর  িত একটা মম  জে  যায়। বৃ  বয়েস যখন  দেহর  িত িবরি  ভাব 
আসার কথা  সখােন তার  দেহর  িত মম  এেস যায়।  সইজ  যারা যু  করেত যায় সব কম বয়সীরাই যায়। এই 



199 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

মৃতু -ভয়েক জয় করার জ  মা ষেক ঈ েরর  িত ভােলাবাসাটা জাগােত হয়। আর যখন ঈ েরর সে  এক হেয় যায়, 
তখন  ধ ুভয়ই চেল যায় না, তখন বেল আিম যখন ইে  হেব যাব, তুিম িনেয় যাবার  ক! 
 
 এখােন বলেছন িযিন স  াসীর রাজা, িযিন  দেখ িনেয়েছন। িক  দেখ িনেয়েছন? িযিন আ  সা াৎকার কের 
িনেয়েছন। আ  ান যত ণ না হেয় যায়, আিম  সই িব   আ া এই  ান না হওয়া পয    তত ণ মৃতু  ভয় থাকেবই। 
এই  ান যখন হেয় যায় তখন  ই রকেমর  ান হয়, একটা হল সা াৎ  ান,  দখেছ আিম  সই আ া। আর ি তীয় 
 ান হল, শা  পেড় পেড় িনেজর মেন ‘আিম  সই আ া’ এই ধারণাটা দ ৃঢ় কের িনেয়েছ। ঠা র বলেছন,  কউ  েধর 
কথা  েনেছ,  কউ  ধ  দেখেছ আর  কউ  ধ  খেয়   পু  হেয়েছ। আধ াি ক  ােনও িঠক তাই হয়।  কউ  েনেছ  য 
ঈ র বেল  কউ আেছন। িক  িনয়িমত  বণ, মনন, িনিদধ াসন কেরেছন,  বাঝার  চ া কেরেছন এটা িক, তারপর ধীের 
ধীের িনেজর মনেক  তরী করা হেয়েছ,  তরী করার পর িনেজর জীবনেক পুেরাপুির ওর মেধ ই  ঢেল িদেয় বলেছন এবার 
তারঁ মতই জীবন চলেব। একজন  লাক, তার  য রকম বুি ই থা ক, বলল ঠা েরর ই ােতই সব হয়। এরপর  স 
িনেজেক ঢালেত    করল, ঈ র আেছন আর তারঁ ই ােতই সব হয়, তারঁ ই ােতই গােছর পাতািট পয   নড়েছ। এই 
পাখা  কন ঘুরেছ? তারঁ ই ােতই ঘুরেছ। আিম বললাম, না, এটা ইেলি িসিটেত চেল।  স বলেব,  া,ঁ ইেলি িসিটও তাঁর 
ই ােতই হেয়েছ। সবই তারঁ ই ােতই হেয়েছ। এখন তারঁ স ান মারা  গল, তখন  স  শাক করেব না, বলেব তারঁ 
ই ােতই আমার স ান হেয় জ  িনেয়িছল, তাঁর ই ােতই  স চেল  গল। এরপর হঠাৎ তার লটাির  লেগ  গল, তখন 
আবার  স আন ও করেত যােব না। তারঁ ই াটা  স িঠক বলেছ িকনা ধরা পেড়  শাক আর  মাহেত। যিদ  শাক  মাহ 
থােক আর তারপরও বলেছ ঠা েরর ই ােত হে , তাহেল বুঝেত হেব  স ধা া িদে ।  শাক আর  মাহই হল  শষ 
পরী া,  কান িকছু চেল  গেল  দখেত হেব তার  শাক হে  িকনা, আর  কান িকছ ুপাওয়ার জ  তার  মাহ আেছ িকনা। 
যখন টাকা-পয়সা এেস  গল, ভােলা িকছু হল তারপর খুব আন  হে  তার মােন তার মেধ  িকছু  গালমাল আেছ। আিম 
যিদ বিল আমার    ান হেয়  গেছ, আিম আ  ানী, এখন  কান উপায়  নই ধরার আিম িঠক বলিছ না ধা া িদি । 
কারণ আ  ান বা    ান হল  সংেবদ ।  কউ আ  ানী িকনা  বাঝার  কান উপায়  নই, িক  ধরা পেড় এই একটা 
জায়গােত। তার  শাক আর  মাহ আেছ িকনা। যখন  কান িবপরীত পিরি িত হেয় যায় তখন তােত তার মন খারাপ হে  
িকনা। যখন পিরি িত অ  ল হয়, তার মেনর মত সব হেত থােক তখন তার আন  হয় িকনা। যিদ অ  ল অব ায় তার 
আন  হয় আর  িত ল অব ায় মন খারাপ হয়, তাহেল বুঝেত হেব  স িক     ানী নয়। এই একটা জায়গােতই এেস 
ধরা পেড় যােব। এখন এটােক  দখার জ  িক করেত হেব? ঠা র বলেছন সাধুেক িদেন  দখিব রােত  দখিব। সাধুর সে  
চি শ ঘ টা ঘুরেত হেব বছেরর পর বছর, তখন  বাঝা যােব সাধু িঠক িঠক  ানী িকনা। িযিন স  াসী হয় তার সা াৎ 
আ দশ ন হেয়েছ। সা াৎ যিদ না হেয় থােক তাহেল িচ া কের কের আ ার   পেক মেনর মেধ  পাকাপািক ভােব 
বিসেয় িনেয়েছ। স  াসী িযিন তারঁ মেধ  এই  েটার মেধ  একটা থাকেবই থাকেব। হয় তাঁর আ সা াৎকার হেয়  গেছ, 
নয়েতা িচ া কের কের মেনর মেধ  ধারণাটা দ ৃঢ় কের  গঁেথ িনেয়েছন  য আ া ছাড়া িকছুই  নই। এরপর িক কের? ন 
জহা িত ন হী য়েত, তখন  স িনেজেকও সব ব াপী বেল জােন। সব ব াপী জানার জ  ন জহা িত, কাউেক  ছেড়  দয় না 
এবং  কউ তাঁেক  ছেড়  দয় না। তারঁ ব ি   তখন এমন হেয় যায়  য, য াে াি জেত  লাক  লাকাে াি জেত, িতিন 
কাউেক   ষ কেরন না তাঁেকও  কউ   ষ কের না। যিদ  কউ তােঁক  হয়  ানও কের তােতও তারঁ িকছু  িতি য়া হেব 
না, কারণ  স জােন  য  স সব ব াপী।  য তাঁেক  হয় করেছ  সও  স িনেজ,  য তােঁক  শংসা  সও  স িনেজ।  
 
 স  াসী কখন অি   াপনা কের না। অি  াপনা  েটা অেথ  হয়,  ধান  যটা  সটা হল য -যাগ করা। আেগকার 
িদেন অি েহা ািদর জ  অি  াপনা করেত হত। িক  স  াসী অি  াপনা কেরনা। পেরর িদেক অি  াপনার অথ   এেস 
 গল স  াসী কখন রা া-বা া ইত ািদ কের না। যা  পল তাই  খেয় িনল,  কান ঝােমলােত যােব না। স  াসী  কান বািড় 
বা মঠ  তরী কের থাকেব না। স  াসী  ােমর মেধ   েবশ করেব  ধ ুিভ া  নওয়ার সময়, এ ছাড়া  স কখনই  ােমর 
মেধ   েবশ করেব না। এর মােন, জাগিতক  কান স ক  যােত কা র সােথ না  তরী হয় তাই  কান  লাকজেনর সে  
 মলােমশা করেব না। স  াসী িভ া িনেত যােব,  কউ যিদ ধেম র ব াপাের িকছু জানেত ইে  কের তােক  িট কথা 
 িনেয় চেল আসেব আর গােছর তলায় বা  কান মি ের থাকেব। স  াসী যিদ  দেখ  কউ কা র িন া করেছ তার িদেক 
স  াসী  চাখ তুেলও তাকােব না। কা র িন া করা মােন তােক  ছাট করা। জীবেনর উে   িনেজেক বড় করা।    
শ ই এেসেছ ‘বৃ’ ধাতু  থেক, বৃ মােন বৃহৎ। যখনই কা র িন া করিছ মােন তােক আমরা  ছাট করিছ। স  াসী িনেজও 
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 ছাট ভাবেব না অপরেকও  ছাট করেব না, আর  কউ কাউেক  ছাট করেছ  সটা করেত িদেত  নই আটেক িদেত হয়।  ধ ু
স  াসীর জ ই  য এটা জ রী তা নয়, আধ াি ক পেথর যারা পিথক তােদর সবার জ  এটা জ রী।  
 
 ব াসেদব বলেছন য   া ণ   শলং তে দব স তত ং বে দৎ । ত ূীম াস ীত িন া য়াং  ব     
 ভষজ মা নঃ।।১৩/২৪২/১০। স  াসী  সই ধরেণর কথাই বলেব  য ধরেণর কথা বলেল অপেরর ম ল হয়। যখন তারঁ 
 কউ িন া কের তখন  মৗন  থেক সব  েন  যেত হয়। আমার  কউ িন া করেছ আর আিম তখন  মৗন হেয়  গলাম, 
এটােক এখােন বলেছন  ভষ জ মা ন ঃ, এটাই ভবেরাগ, এই সংসার  থেক মুি  পাওয়ার মেহৗষধ। সংসারটা একটা ব ািধ, 
এই ব ািধর উপশেমর জ  ওষ ুধ হল  মৗন অবল ন করা।  কখন  মৗন অবল ন করেব?  কউ তার িন া করেল। 
 
    ানীর অেনক  েলা ল েণর কথা বলেছন, তার মেধ  িতনিট ল ণ খুব মজার। অে হির ব গ ন া ীতঃ 
 সৗিহত া র কা িদ ব।  নপ ািদব চ  ীভ  ং  দবা া ণ ং ি ব ঃ।।১৩/২৪২/১৩।  থম জনসমুদায়, এখােন সং তৃ 
শ িট হল গণাৎ, মােন জনগণেক।  যখােন দশজন  লাক জেড়া হেয় আেছ  সই জনসমুদয়েক    ানী কালসেপ র মত 
 দেখন।  ািদ  খাওয়া-দাওয়ােক নরেকর মত  দেখন। স  াসীেদর খাওয়া-দাওয়া শরীরটােক চালােনার জ , রসনার 
পিরতৃি র জ  খাওয়া-দাওয়া কের না। যারঁাই  কান মহৎ কাজ করার জ   নেম পেড়ন তাঁেদর ভােলা খাওয়া-পড়ার 
িদেক নজর  দওয়ার ফুসরৎই হয় না। যােদর ভােলা ভােলা খাওয়া ভােলা লাগেছ, আরােম থাকেত চাইেছ তােদর  ারা 
 কান মহৎ কাজ হয় না। স  াসী  ঝাল ভাত  খেয়ই বছেরর পর বছর কািটেয়  দেব, িবেশষ  কান আেয়াজন করেত যায় 
না আর ইে ও হয় না। িবেয় বািড়, অ  াশন,  পেত বািড়র অ  ােন আমরা কত িবশাল আেয়াজন কির, আবার খাওয়ার 
িল   দওয়া হয় সবাইেক।  সইজ  আমােদর  ারা  কান মহৎ কাজও হয় না। তৃতীয় ল ণ হল, নারীর শরীরেক মৃত 
শরীেরর মত  দেখন। মৃত শরীরেক  শ  করেলও  যমন অপিব  হেয় যায়,  তমিন নারীর শরীরেক  শ  করাও পাপ। 
িঠক  তমিন স  াসীিনও আবার পু ষ শরীরেক মৃত শরীর  দখেবন।  
 
 স  াসী আর সাধারণ মা েষর মেধ   ধান    পূণ   পাথ  ক  হল নািভনে ত মর ণং নাি ভনে ত জীিবত  । 
কালে ম ব  তী ত িন ে দশ ং ভ ৃতে কা যথা।।১৩/২৪২/১৫। স  াসী জীবেনরও অিভন ন কের না মৃতু রও অিভন ন 
কের না। সাধারণ মা ষ জীবনেক ভােলাবােস, মৃতু েক  স  পেত চায় না,  সইজ  বািড়েত যখন স ােনর জ  হয় তখন 
মা ষ কত আন  কের। যারা মানিসক অবসাদ    রাগী তারা মৃতু েক অিভন ন কের। মানিসক য ণা স  করেত 
পারেছ না বেল  স মের  যেত চাইেছ, অথ  াৎ মৃতু েক অিভন ন কের। এই  য বলা হে  স  াসী জীবনেক অিভন নও 
কের না মৃতু েকও অিভন ন কের না, আসেল বলেত চাইেছ স  াসী জীবনেকও ভােলাবােস না জীবনেক ঘণৃাও কের না। 
 য মানিসক  রাগী  স জীবনেক  ঘ া করেছ। স  াসীর জীবেনর  িত  কান আকষ  ণও  নই িবকষ  ণও  নই, তাই বেল িক 
তারঁ মৃতু র  িত আকষ  ণ?  কানটাই না। তারঁ  বঁেচ থাকারও ইে   নই আবার মের  যেতও ইে   নই।  
 
 যথ া নাগপে দহ া িন প দািন প দগ ািমনা  । সব াে বািপধ ীয়ে  প দজাতাি ন  কৗ ে র ।। এবং 
সব মিহ ংসায়া ং ধম  থ ম িপধ ীয়ে ত। অমৃতঃ স িনত ং বস িত  য া িহংসা ং ন  পদ ে ত। ।১৩/২৪২/১৮-১৯।  কান 
ধুেলাময় পথ িদেয় অেনক প  চেল িগেয় থােক তারপর  সই পথ িদেয় যিদ হািত চেল যায় তখন হািতর পােয়র ছাপ সব 
পােয়র ছাপেক চাপা িদেয়  দয়। হািতর পা বড় িকনা। িঠক  তমিন যত রকেমর ধম  আেছ সব ধম  চাপা পেড় যায় একিট 
ধেম ,  সিট হল অিহংসা ধম  । অিহংসা ধেম র সামেন সব ধম   চাপা পেড় যায়। তার মােন, একজন নারী  েপ তার  ামীর 
 সবা কের যাে , এটা একটা ধম । একজন স  াসী নানা রকেমর িনয়ম পালন কের যাে , এটাও একটা ধম ।  য যার 
ধম  কের যাে , আর সব ধম  পালন করা খুবই ভাল, িক  যখনই অিহংসা ধেম    িতি ত হেয় যােব তখন সব কিট ধম েক 
 স অিত ম কের যােব। ইংরাজীেত বলা হয় Violence is not an act, it’s a state of mind । িহংসা  কান কম  
নয়, িহংসা মা েষর মেনর একটা অব া।  যমন আিম মাছ খাি , মাংস খাি , িক  তাই বেল আিম িহংসা করিছ, তা 
নয়। মা বা ােক একটা চড় মারেত পাের িক  তাই বেল মা বা ােক িহংসা করেছ না। এমিনেত কাউেক একটা চড় 
মারেল  সটা িহংসা হেয় যােব, িক  মােয়র   ে  এটা িহংসা নয়। আবার আিম কাউেক  কান গালাগাল না িদেয়,  কান 
চড় না  মেরও আিম  চ  িহংস বণ  লাক হেত পাির। বলাই হে  িহংসা একটা মেনর িবেশষ অব া। এখােন আিম 
বাইের িক আচরণ করিছ তা িনেয়  কান কথাই বলা হে  না। আমার মাথায় িক আেছ  সটােকই বলা হে ।  সইজ  
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সাধু স  াসীেদর মাছ মাংস খাওয়াটােক িনেষধ করা হয়। আর  ণ হত া ভারেত  চ  পাপ বেল  ীকার করা হয়। যাঁরা 
ত  অ শীলন করেতন তারঁা মাছ  খেতন মাংসও  খেতন িক  িডম িকছুেতই  খেতন না। িহ  ধম  অব  হঠাৎ কের 
অেনক পাে   গেছ, এখন  তা সবাই িডম খাে । িহ রা আেগ  পঁয়াজ, র ন, িডম এ েলা এেকবােরই  খত না িক  
মাছ মাংস  খত। মাছ, মাংস খাওয়াটা ত  অ মিত  দয়, িক  িডম খাওয়াটা  ণ হত া হেয় যায় বেল িডম  খেত িনেষধ 
করা হেয়েছ।  য  ািণ জীবনটাই  দখেত  পেলা না তার আেগই তােক  শষ কের  দওয়া হে । িডম যখন  স  করা 
হে  তখন তার মেধ   য  াণ রেয়েছ তার পািলেয় যাওয়ারও  কান পথ  নই, িক  মাছ পািলেয় যাওয়ার  েযাগ পাে , 
একটা পািখ পািলেয়  যেত পাের। অ  িদেক  ােমর মুরগী তারও পািলেয় যাবার পথ  নই,  সেতা আমােক ভােলাবাসেছ। 
 সেতা আমার বািড়েত আেছ িক  আিম তােক ধের গলাটা  কেট িদি ।  সইজ   ােমর মুরগী খাওয়ার অ মিত  দওয়া 
হত না। ওেক একটা বাচঁার  েযাগ  তা িদেত হেব। ব  পািখ  মের খাওয়ার অ মিত  দওয়া হে , কারণ তােক পািলেয় 
যাওয়ার একটা  েযাগ  দওয়া হে । মাছ জেলর মেধ  পািলেয় যাে , তারও একটা পািলেয় যাওয়ার  েযাগ পাে । 
 পাষা  ািণেক  মের তার মাংস খাওয়ার  কান   ই  নই। তার মেধ  িডম,  সেতা একটা জায়গােত ব  হেয় আেছ, তার 
বাচঁারও  কান পথ  নই। এত িকছ ু ভেব িডম,  পাষা  ািণেক মারা িনেষধ করা হেয়িছল। এখন এ েলা সব পাে   গেছ, 
নতুন ধম  আসেছ,  সই নতুন ধম  এটােক আবার অ  ভােব ব াখ া করেব।  
 
 অিহংসার ব াপাের  থেম বলা হে   তামার মানিসকতােতও  কান িহংসার ভাব থাকেব না, ি তীয়  তামার 
খাওয়া-দাওয়াটাও এমন ভােব সাজােত হেব যােত  সখােনও  কান িহংসােক  যন   য় না  দওয়া হয়। আবার 
ব াধগীতােত এই খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের ব াধ  া ণেক অ  ভােব বলেছন ‘ হ  া ণ! আিম মাংস িব ী করিছ বেল 
তুিম আমার িন া করছ। িক  মাংস না  খেয়  যটাই খা , ভাত  িট যাই খাওনা  কন, চাল গমেক মািটেত  ফেল িদেয় 
 দখ  সখান  থেক আবার জীবন  বিরেয় আসেব। তুিম  কাথায় যােব তাহেল। জীবেনর  ারাই জীবন চলেছ’।  সইজ  
বলা হয় আমােদর  য জীবন চলেছ  সটা অপেরর জীবেনর উপর িদেয় চেল। খাওয়া-দাওয়ার ব াপাের তাই খুব সেচতন 
থাকেত হয় যােত খােদ র  কান ধরেণর অপচয় না হয়। অ  ান বািড়েত কত মাছ, মাংস, খাবার-দাবার অপচয় হয় এটা 
খুবই অ ায়। যারা অিহংসা ধেম   িতি ত, এরা সব সময় অমৃত। এেদর মৃতু  ভয় থােক না, মৃতু র ব ন  থেক এরা 
 বিরেয় যায়।  
 
 যােদর জীবন ধেম র উপরই চলেছ আর ধম  টা  ীহিরর জ , যারঁ িচ া িদবারা  করেছ এরাই    । ঠা েরর 
ভাষায় এটাই িগেয় দাড়ঁায় ঈ র দশ নই মানবজীবেনর উে  ।  থেম জীবেনর উে   হেব ধম , ি তীয় ধেম র উে   
হেব ঈ র  াি । ঈ র িচ েনই তার সারা িদন সারা রাত অিতবািহত হেব। এরঁাই হেলন    । তার মােন, যারঁা     
তারঁা সব সময় ঈ র িচ ন িনেয় থােকন, ঈ র িচ েনর বাইের আর  কান িকছু িচ া করেবন না। এ েলা সব স  াসীেদর 
ধম  বলা হে । আবার বলেছন, দান ং ি হ ভূত াভয়দ ি ণ ায় াঃ স ব াি ণ দা  া  িধ িত তী হ। তী ং ত ং যঃ  থম ং 
জহািত  স াহন   মাে  াত ভ য়ং  জাভ  ঃ।।১৩/২৪২/২৬। এই জগেত যত রকেমর দান হয়, অভয় দান সব  থেক 
বড়। সম   ািণেক  য অভয় দান করা হয়, এই দােনর উপর আর  কান দান হয় না। িহংসা  বৃি  িনব ন  য উ বৃি  
হয়, এই বৃি েক ত াগ কের সম   ািণেক িযিন অভয় দান কেরন িতিনই মুি  লাভ কেরন।  
 
 এখােন একটা খুব   র   াক বলেছন।  ােদ শমাে    ি দ িনঃস ৃতং য ি ন  াণা না াযা িজ জুে হািত। 
ত াি ে হা  ং  তম া স ং ং সে ব ষু  লাে কষু স েদ বে কষু।।১৩/২৪২/২৮। এিট একিট খুব কিঠন   াক।  যাগ কের 
কের যারঁা  যাগী হন, এখােন  যাগী বলেত স  াসীেকও  বাঝাে , এঁরা িনেজেদর  দেয়র  ভতের  চতে র  জ ািত দশ ন 
কেরন। আর  দনি ন জীবেন তারঁ যা িকছু ঘটেছ, সব িকছুেক িতিন এই  জ ািতেত আ িত িদেয়  দন।  যাগী সব সময় 
 দখেত পান  য তারঁ  দেয়  চতে র  জ ািত আেছ।  চত   জ ািত বলেত িক  বাঝায় আিম আপিন  কউ বুঝেত পারব 
না, যাঁরা  দেখেছন তাঁরাই একমা  বুঝেত পারেবন। ঠা র বলেছন,  দখিছ  কাশা িশ িচ য়, দরজার  চৗকাঠও িচ য়, 
 বড়ােলর মেধ   সই মােক  দখেছন। এ েলা আমরা কখনই ধারণা করেত পারব না। স  াসী সব সময়  সই  চতে র 
আেলােক  দখেত পান, এটা  ধ ুমা  আেলা নয়, আেলাটা জীব  স া। আর তার মেধ  িতিন সব িকছুেক আ িত িদেয় 
 দন। যখন খাে ন তখন ঐ  জ ািতেতই খাওয়া-দাওয়াটা আ িত িদে ন, যখন িনঃ াস-  াস িনে ন  সটােকও ঐ 
 জ ািতেত আ িত িদেয় িদে ন, কাজকম  যা করেছন ঐ  জ ািতেতই আ িত িদে ন। এই ব াপারটা সিত ই এই রকমই 
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হয়,  কান ক না কের করেছন তা নয়, সিত  সিত ই এইটাই হয়। আর  দেখন সম   বদ,   াে র যাবতীয় যা িকছু 
আেছ সবই ঐ  চতে র  জ ািতর মেধ ই  িতি ত রেয়েছ।  থম বলেছন অভয়ং সব   ভ ূ েত েভ া, সম   ািণেক অভয় দান, 
ি তীয় বলেছন ম  ঃ সব  ং  ব ত  ে  , আমার  থেকই সব িকছ ু বিরেয়েছ। এই  য িনেজর  দেয়  চতে র  জ ািত দশ ন 
করেছন, িতিন  দেখন সম  িব   া  তােতই  িতি ত, যত  বদ, উপিনষদ তার মেধ ই  িতি ত। তখন  স কােক িহংস 
করেব, একটা মুরগীেক কাটেত  গেল  দখেব এই মুরগীটাও আমার  থেক  বিরেয়েছ। তখন  স কা েক িহংসা করেত 
পােরনা। পর বেল িকছুই  দেখন না, অ  িদেক আেরকটা অ ভূিত হে  কা র গলা  কেট িদেলও তার িকছ ুমেন হেব 
না, বা তারঁ গলাও যিদ  কউ  কেট তখনও তারঁ  কান িকছুই হেব না। 
 
  শষ কথা হল অগ হ ণীে য়া ন চ গহ ে তহ া   স  ব িব ঃ পর মা া নমীে ৎ। িবনীতে ম াে হা 
ব পনীতক েষ া ন  চ হ নামু  চ  সাহ ম   িত। ।১৩/২৪২/৩৫। িযিন িনেজও িন নীয় নন, অগহ  ণ ীয়ঃ আর  স 
ক ণ  কান গিহ  ত কম  কের না  য কেম র জ   লােক তােক ঘণৃা করেব, আর তার সােথ কা রই কম েক  স গিহ  ত কম  
বেল  দেখ না। কারণ িতিন সবটাই  চত   দখেছন। এই অব ােতই  া ণ পরমা ার দশ ন কেরন। যত ণ ভােলা-
মে র  ান আেছ তত ণ পরমা ার দশ ন হেব না। যখন  দখব সবটাই তাঁর, ভােলাটাও তারঁ ম টাও তাঁর, এইটােক 
িচ া কের কের যখন তে র ধারণা হেয় যােব তখনই এই ভাবটােক িনেয় ম  হেয়  যেত পারব। িবন ী তেমা েহ া 
ব পন ী তক  েষ া। এই অব ায় তারঁ যত রকেমর পাপ,  মাহ,  শাক সব চেল যায়। তারঁ  ভতের আবজ না বেল িকছু থােক 
না। তার ফেল ন  চ হ ন া ম ু, এই জগৎ আর মৃতু র পর  গ   কান িকছুর  িতই তারঁ আসি  থােক না। মা ষ কখন  কান 
িজিনষেক  পেত চায়? যখন  দেখ িজিনষটার  িত তার আসি  আেছ িক  তার কােছ  নই তখনই  সই িজিনষটােক  পেত 
চাইেব। বা ার  ুল ব ােগ অেনক  খাপ আেছ, আর  স জােন এই ব ােগ যা িকছ ুআেছ সবটাই আমার।  স িক বলেব  য 
এই খােপ না রাখেল এটা আমার হেব না, এই খােপ রাখেল আমার হেব? ব ােগর  যখােনই থা ক না  কন, ব ােগর 
মেধ   যটাই আেছ  সটাই তার।  স তখন বেল না  য এই ব ােগর এই িজিনষটা আমার চাই, সবটাই  তা তার। িক  
অপেরর ব ােগ  যটা আেছ  সটা যিদ তার ব ােগ না থােক তখন তার  িত  লাভ হেব। বািড়র মািলক জােন পুেরা 
বািড়টাই তার, ডাইিনং  মটাও তার,  বড মটাও তার।  স িক কখন বলেব  ীজটা ডাইিনং   েস না  রেখ আমার 
 বড েম রাখব তাহেল মেন করব  ীজটা আমার। সবটাই  তা তার  ীজটা  যখােনই থা ক না  কন  ীজটা তারই। 
এবার যিদ আেরকট ুিব ার কের বিল এই  বলুড় শহেরর সবটাই আমার। তখন িক আিম বলব এই  দাকােনর িজিনষটা 
আমার চাই, ঐ বািড়র ফুেলর টবটা আমার চাই?  বলুড় শহেরর সব িকছুই  তা আমার।  কন চাইেত যাব। আর যখন 
বলব পুেরা িব   া  আমার, তখন িক  কান িকছু আিম চাইব?  যাগী  দেখন তাঁর  দেয়  য  চতে র  জ ািত, জগেতর 
সব িকছু  সখান  থেকই  বিরেয়েছ, সব িকছুই ঐ  জ ািতর মেধ ই সমািহত। এখন  কান িজিনষটার  িত িতিন  লাভ 
করেবন আর  কানটােকই বা িতিন ত াগ করেত চাইেবন। এ েলা  ধ ুমা  ত  কথা নয়, এই িজিনষ সিত ই এই রকমই 
হয়। তখন তাঁর জীবনটা অ  রকেমর হেয় যায়, িতিন তখন কা র িন া কেরন না, কা র  শংসাও কেরন না। 
 
 ব াসেদব অেনক িকছুর আেলাচনা কের যাে ন,  ানীর কথা,  ানীর সাধনার কথা এই িনেয়ও অেনক কথা 
বলেছন। এখােন আেরকিট িবষয় িনেয় বলেছন কা র মন পুেরা শা  হেয়  গেছ আর মেনর মেধ  একটা িব   আন  
অ ভব হেয় চেলেছ, তখন বুঝেত হেব তার মেধ  স  ণ  জেগেছ। মন অেনক কারেণই শা  হয়,  চ   ঃখ যখন আেস 
তখনও িক   স শা  হেয় যায়। এখােন িক   সই শা  ভােবর কথা বলেছন না, শা  িক  আনে র ভাব। তার মােন তার 
মেধ  স  েণর আিধক  হেয়েছ। যখন মেনর মেধ  সব সময় স াপ সৃি  হেত থােক, একটা িবরি র ভাব সব সময় তার 
মেধ  তােপর সিৃ  করেছ তখন বুঝেত হেব তার রেজা েণর বৃি  হে । যখন  মাহযু  ভাব আেস, যখন িজিনষ েলা 
পির ার  বাঝা যায় না,  যমন ঘুম ঘুম  চােখ িক  দখিছ বা পড়িছ  সটােক িঠক  বাঝা যায় না, তখন বুঝেত হয় মনটা 
তেমাসা   হেয় আেছ। সব সময় মনেক স  েণর িদেক িনেয়  যেত হয়। কারণ যারা আধ াি ক জগেত এেগােত থােকন 
তারা স  ণেকও অিত ম কের যান, িক   থেম স  েণ  যেত হেব। যখন অিতশয় আন , ভােলাবাসা, সবাইেক 
সমদিৃ েত  দখা,    িচ তা মােন মেন  কান ধরেণর  নাংরা িচ া আসেছ না, এ েলা হেল,  ধ ুহেলই না, তার আেগ 
আেছ অিতশয় খুব  বশী মা ায় যখন এ েলা হয় তখন বুঝেত হয় মেনর মেধ  স  ণ জাগেছ। এ েলাই স  েণর ভাব। 
যিদ  দখা যায় মেনর মেধ  অহ ার জাগেছ, িমেথ  কথা বলেছ,  লাভ, অসহনশীলতা মােন স  করার শি র অভাব, 
এ েলা হেল বুঝেত হেব তার রেজা ণ  বেড়  গেছ। আর যখন ঘুম  বেড় যায়,  থেক  থেক ত ায় আ   হেয় যাে , 
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 মাদ   হেয় যাে  আর অ ান  ঢেক  রেখেছ, এ েলা সবই তেমা েণর ল ণ। আমােদর  ভতের এই িতনেট  ণ কাজ 
কের চেলেছ, িনেজর িদেক তাকােলই  বাঝা যায়  কান  ণটা এখন আমার মেধ  কাজ করেছ।  
 
ধ েম  র উ ৎ পি  ও িক  া ি র জ  ধ ম   পা লন? এ ই  সে  জা জ ি ল ও ত ুলা ধ েরর সংল া প 
 যুিধি র    করেছন ধম  িক আর  কাথা  থেক এর উৎপি । সােথ সােথ আবার িজে স করেছন এই জগেত 
 খ পাওয়ার জ   যটা করা হয়  সটাই িক ধম , না পরেলাক  াি র জ   যটা করেছ  সটােক ধম  বলা হয়? ভী  
বলেছন – অিপ    ািন ধম  ািণ ব ব   ি র াবে র ।  লাকযা াথ ে মে বহ ধম    িনয়ম ঃ কৃত ঃ। ।১৩/২৫৪/৪।  বদ, 
 ৃিত আর সদাচার এই িতনেট মােন  িত,  ৃিত আর সদাচার ধম ল ণমেক পির ার কের।  িত হল  বদ,  ৃিত হল 
এই মহাভারত, বা ীিক রামায়ণ ইত ািদ আর সদাচার হল ম  িৃত আিদ। শাে   য কথা িলেক ধম  বেল বলা হেয়েছ, 
 সটােকই  ধান ও অ ধান ভােব িনি ত  েপ ধম  বেল  হণ করা হয়।  লা কযা  া থ ে মেবহ ধ ম   িন য়মঃ ক ৃতঃ। এই 
  াকিট খুব  র পূণ  , ধম  িক বলেত িগেয় মহাভারত ভীে র মুখ িদেয় বলেছ জীবনযা ার জ ই ধেম র িনয়ম সৃি  করা 
হেয়েছ। িহ রা আেগ মুরগী  খত না, িডমও  খত না িক  এখন সবই খাে । আেগকার িদেন  া ণেদর গােয় মুরগীর 
পালক  লেগ  গেল  ান করত। এই িজিনষটা একটা  জ  আেগও  দখা  গেছ, িক  আজেক তারাই মুরগীর মাংস 
খাে । তাহেল এত িদন ধের  যটা চেল আসিছল  সটা িক  কান বুজ িক িছল, না এখন  যটা চলেছ  সটা অনাচার? িক  
 কানটাই এখােন তা হে  না, এখােন বলেছন শাে   যসব ধেম র কথা বলা হেয়েছ  সই েলােকই  ধান ও অ ধান ভােব 
ধম  বলা হয়। আর জীবনযা ােক    ুভােব চালনার জ  মহিষ  রা এইটােকই িনয়ম কের িদেয়  গেছন। এই যুেগ ঠা র, 
মা ও  ামীজী অেনক িকছু িশিথল কের িদেলন। ঠা র যিদও মাংস খুব কম  খেতন িক  মাছ ভালই  খেতন তাই মাছ 
খাওয়ােত স  াসীরা  মেন িনেয়েছন। ঋিষ যত ণ না খায় তত ণ  কান খাদ েকই  মেন  নেব না। আেগ  কন িনেষধ 
িছল? আেগ ঋিষরা বারণ কেরিছেলন।     হল জীবনযা া। আিম যিদ মুরগী নাই খাই,  পঁয়াজ নাই খাই তােত আমার 
ধম  লাভও হেব না আর ধেম র হািনও হেব না। ঋিষরা জীবনটােক    ভােব চালানর জ  িকছু িনয়ম কের  গেছন, িক  
এই িনয়ম েলা পা ােত থােক।  ৃিতর িবধান িল িনর র পা ােত থােক। িক   বেদর িস া  কখন পা ােব না। আ া 
অন , আ া ছাড়া িকছ ু  নই, এই িস া   কান িদন পা ােব না। এই িস াে   পৗছঁানর  য পথ,  সই পথ পা ােত 
থাকেব। আমরা  পঁয়াজ খােবা িক খােবা না, মুরগী খােবা িক খােবা না এ েলা পা ােত থাকেব। অদরূ ভিব েত যিদ 
 া ণরা গ   খেত    কের  দয় তাহেল িক িহ  ধম  নাশ হেয় যােব? িকছুই হেব না, একজন ঋিষ যিদ িবধান িদেয় 
িদেল সবাই  খেত    কের  দেব। এই িনয়ম  েলা করা হেয়েছ জীবনযা ােক    ভােব চালনার জ । এই কথা বলার 
পর ভী  বলেছ, যারা ধম  পালন কের তারা এই  লােক ও পরেলােক  খ পান, যারা ধম  পালন কের না তােদর পাপী 
বলা হয়। এখােন একটা িডিসি েনর ব াপার আেছ, আমােদর ঋিষ বেল িদেয়েছন তুিম এটা খােব না, এই কাজ করেব না 
ব    এইটাই িনয়ম হেয়  গল। আবার পরবিত  কােল  কান ঋিষ বেল িদেলন এ েলা  খেত পার তখন আর এটা িনয়েমর 
মেধ  থাকল না, তখন অ  িজিনষ হেয়  গল। মূল কথা হল মনেক িনয় েণর মেধ  িনেয় আসা।  
 
 এখােন ভী  খুব মূল বান একিট কথা বলেছন অপাপ বাদী ভব িত য থা ভ বিত ধম  িবৎ । ধম    িন া 
 াচার  ে ম বাি ত    ভ াৎ ে স।।১৩/২৫৪/৬। যখন িবপদ হয় তখন পাপীরা তােদর পাপকম েক ছাড়েত পােরনা।  যমন 
আমােদর শাে  মদ পান করেত িনেষধ করেছ। িক  যারা পাপী, মদ  খেয় যিদ তােদর িলভােরর  কান অ খ হেয় যায় 
তখন তাও িক  মদ খাওয়া ছাড়েত পােরনা। যারা সদাচারী তারা যতই িবপেদ পেড় যাক ঐ পােপ কখনই িল  হেব না। 
এইটাই হল তফাৎ। ডা ার  রাগীেক বলেছ আপনােক মদ খাওয়া ছাড়েত হেব, তা নাহেল আপিন    হেবন না।  স 
এখন িবপেদ পেড়  গেছ,  স িক  মদ ছাড়েত পােরনা। একজন  িলন  া ণেক ডা ার বেল িদল, আপনার শরীেরর যা 
পিরি িত এই অব ায় যিদ একট ুমদ খান তাহেল  রাগ  সের যােব।  া ণ িক  তাও খােব না।  বলুড় মেঠর এক 
মহারােজর শরীেরর িকছু সম া হওয়ােত ডা ার িচেকন   েপর পথ  িঠক কের িদেলন। মহারাজ পির ার বেল িদেলন, 
সারা জীবন  খলাম না, এই বয়েস আর খাওয়া যােব না, তােত আমার শরীর যিদ চেল যায়  তা চেল যােব িচেকন   প 
আিম  খেত পারব না।  ীমার যখন খুব শরীর খারাপ হেয়িছল তখন তােঁক পাউ িট  খেত  দওয়া হেয়িছল।  ীমা তখন 
বেল িদেলন ‘এই  শষ বয়েস আমােক আর মুসলমািন  িট িদও না’। আমরা  লকচাের বিল  ীমা বলেছন আমজাদও 
আমার  ছেল শরৎও আমার  ছেল। িক  এটা আমরা বিল না  য  ীমা বলেছন এই  শষ বয়েস আমােক মুসলমািন  িট 
খাইেয়া না। কারণ এইটাই  য ধম টা  সখােন দা ঁিড়েয় আেছ। আমজাদ তারঁ স ান হেত পাের, আর  শষ বয়েস িতিন 
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বলেছন না  য আমজাদ আমার স ান নয়, িক  বলেছন মুসলমািন  িট খাইেয়া না।  ীমা আবার বলেছন ঘেরর মেধ  
 মম সােহবরা চিট পেড় হাটেব এটা চলেব না। নাস  রা ঐ ভােব হােট বেল িতিন ঢুকেতই  দনিন। এটাই ধম ।  াণ র ার 
জ ও এই ধম েক িতিন ছাড়েবন না। আিম এটা িঠক কের িনেয়িছ, এটাই আমার ধম ।  
 
 যুিধি র বলেছন,  দখুন ধেম র এটা িক আ েয  র, যারা  চার, যারা খুনী তারাও িক  সত  কথার িদিব   খেয় 
িনেজেদর মেধ  আচার কের। যারা বড় বড় ি িমনাল গ াং চালায়, এরা  তা আইন কা ন িকছ ুমােন না। িক  এেদর 
িনেজেদর মেধ   কউ যখন কাউেক  য কথা  দয়  তামার এই কাজটা কের  দব তখন তার  সটা করেবই। িনেজেদর মেধ  
 য কথা িদেয়  দয়  সটা তার কােছ এেকবাের  শষ ধম  কথা হেয় যায়।  সইজ  যখন একবার বুেঝ িনলাম যারা  চার 
ডাকাত, তােদরও মেধ  িনেজেদর কথার দাম থােক, তাহেল কথার দাম রাখা এটা হল উ  অব া। যারা  চার ডাকাত 
তারাও িক  িনেজর স ান, িনেজর  ীেক খুন কের না। তার মােন তারাও জােন  য খুেনাখুিন িজিনষটা ভােলা না। আমরা 
সমােজ যােদর  চার ডাকাত বলিছ, তারাও িক  িনেজেদর মেধ  এই সব িজিনষ কের না। তারা িনেজেদর মেধ   য 
িজিনষটা কের না, তখন বুঝেত হেব এটা ধেম র কথা।  যমন িনেজেদর মেধ  িমেথ  কথা বেল না, িনেজেদর মেধ  
খুেনাখুিন কের না, িনেজেদর কাউেক িচিটং কের না। তার মােন এই িজিনষ েলা করা িঠক নয়।  
 
 যুিধি র ধম  িনেয় আরও িকছু    করেছন। বলেছন, ধম ই  ািণর সৃি  কের, ধম ই তার জীবন ধারেণর কারণ 
আর ধম ই তােক উ ার কের। িক  ধম েতা এক নয়,  ধু  বেদই  যটা বেলেছ  সটাই  তা ধম  নয়।  য মা ষ ভােলা 
অব ায় আেছ তার ধম  এক রকম হয়,  য অ িবধােত পেড়  গেছ তার ধম  অ  রকম হয়,  সইজ   ধ ু বদেক িদেয় িক 
কের ধম  জানা যায়। এর আেগ আমরা  দেখিছ আপৎধম ও আেছ আবার যার টাকা-পয়সা আেছ তারও অ  রকম ধম  
হয়, যারা সব িকছু ত াগ কের িদেয়েছ তােদর ধম  আবার আলাদা। যুিধি র এই    খুব পুরেনা   । এটা িঠক  য 
ধম েক  বদ  থেকই জানা যায়। যুিধি র বলেছন, এটা িক কের স ব  য  বেদর ধম টাই ধম , কারণ িবিভ   লােকর িবিভ  
ধম  আেছ। অেনক সময়  দখা যায় অেনেক িনেজর  ােথ  র বশীভূত হেয় ধম  কের, আবার অেনেক অ রা বেলেছ বেল 
কের, আবার  দখা যায় অেনেক ধেম র নােম িমথ াচার কের  বড়ায়। ধেম র নােম িমথ াচার করাটা খুব  াচীন সম া। 
যুিধি র বলেছন এই সব  দেখ  কমন একটা সে হ  য ধম  ব াপারটা িঠক িঠক িক!  
 
 ভী  িবরাট ল া আেলাচনা কের এর উ র িদে ন। জাজিল আর তুলাধেরর মেধ  একটা সংলাপ হেয়িছল  সটা 
আিম  তামােক বলিছ। জাজিল একজন  া ণ িছেলন, িতিন একবার সমুে র ধাের িগেয় িবরাট তপ া কেরিছেলন। এমন 
তপ া কেরিছেলন  য তাঁর শরীরটা  যন খুব হা া হেয়  গেছ, সব জায়গায় অবলীলা ভােব চেল  যেত পারেছন। মােন 
তার মেধ  অিনমা, লিঘমািদর মত িকছ ু িস াই এেস  গেছ। জাজিলর তখন মেন হল ন ম য়া স দৃেশ াহ  ীহ  লােক 
 াবর েজা  ে ম। অ     বহা য়স ং গ ে   য় া  য াহ ঃ স ে হ িত  ব। ।১৩/২৫৫/২৬। অথ  াৎ, জাজিল ভাবেছ আমার মত 
আর  কউ  নই, তপ া কের আমার মেধ   য  যাগশি  এেসেছ তােত আিম আকাশমাগ  িদেয়  যেত পাির,  যখান িদেয় 
খুশী  যেত পাির, আমার মত কা র এই রকম শি   নই। সমুে র ধাের এই সব কথা বলেছন, তখন িকছ ুঅদ ৃ বাণী 
জাজিলেক বলেছ ‘এই রকম অহ ার করেত  নই। কাশীেত তূলাধর নােম একজন  ব  আেছন, িতিন খুব ধম  াণ  লাক। 
িক  িতিন এই রকম অহ ার কেরন না  যভােব আপিন করেছন’। এই  দববাণী  শানার পর পুেরা িজিনষটা জাজিলর িঠক 
ভােলা লাগল না। তার ইে  হল  য একবার কাশীেত িগেয় এই তূলাধরেক  দখেল হয়।  
 
 যুিধি র তখন িজে স করেছন, জাজিলর নাম  তা এর আেগ কখন  িনিন। ভী   েন যুিধি রেক জাজিল িক 
রকম তপ া কেরিছল বলেছন। কখন এক পােয় দা ঁিড়েয়, কখন এই ভােব, কখন ঐ ভােব দািঁড়েয় তপ া কেরিছল। 
একবার জাজিল এক পায় দািঁড়েয় তপ া কের যাে , একটা পািখ মেন করল এটা বুিঝ  কান  কেনা গাছ। ঐ  ভেব 
পািখটা জাজিলর মাথায় বাসা  তরী কেরেছ। জাজিল যখন বুঝল তার মাথায় পািখ বাসা  বঁেধেছ। ঐটা  দেখই  স আরও 
শ  হেয় দািঁড়েয় তপ া করেত লাগল, নড়াচড়া করেল যােত ওেদর অ িবধা না হয়। পািখরা বাসা বািনেয় তারপর 
তােত িডম  পেড়েছ। িডম পাড়ার পর জাজিল আরও সাবধান হেয়  গেছ। পের িডম  থেক বা া  বিরেয়েছ। তখন 
 দখেছ, এখন নড়াচড়া করেল বা া েলার ক  হেব। জাজিল এই সব  ভেব দািঁড়েয়ই রইল। পািখর মা বা া েলা খাইেয় 
বড় করল। বড় হওয়ার পর বা া েলা উেড় চেল  গল, তারপর জাজিল িনেজর আসনটােক ভাঙেলন। এই রকম অেনক 
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তপ ী এখনও আেছন।  দবরাহা বাবা বেল একজন এই রকম তপ ী িছেলন উিন সব সময় একটা গােছর উপের 
থাকেতন। একটা অব ার পর িতিন সারা জীবন গােছ বেসই কািটেয় িদেলন, গােছ বেস পা ঝুিলেয় রাখেতন। ইি রা 
গা ীও তাঁর সােথ  দখা করেত িগেয়িছেলন।  কউ বলত তাঁর বয়স  দড়শ বছর,  কউ বলত চারশ বছর। িকছ ুিদন আেগ 
িতিন  দহ  রেখেছন। এই ধরেণর িকছ ুসাধক থােকন, এরা একটা পণ কের  নন, আিম এইভােবই তপ া কের যাব। 
এখন  সই ভােব বছেরর পর বছর তপ া করেত করেত এেদর  ভতের আে  কের শি  স য় হেয় যায়। এ েলােত 
একটা  যাগশি  আেস, এ েলা  য িঠক িঠক আধ াি ক িকছ ুতা নয়। জাজিলরও একটা  যাগশি  আসােত তার এখন 
 যখােন খুশী চেল যাবার শি  এেস  গেছ।  
 
 পািখর বা া েলা উেড় যাবার পর জাজিলর মেন খুব অহ ার হেয়েছ। িনেজেক একজন বড় িস  বেল মেন 
করেছ। িনেজই িনেজর িপঠ চাপেড় বলেছ আিম ধম   পেয়  গিছ। তখন  সই অদ ৃ বাণী জাজিলেক বলেছ ‘ দেখা তুিম 
ধেম র িদক িদেয় তুলাধেরর ধাের কােছ  যেত পারিন। তুলাধরও ধম   পেয় কখন বেল না  য আিম ধম   পেয়  গিছ’। 
জাজিল  েন একটু চমেক  গেছ,  কননা আিম এত তপ া করলাম আর তুলাধর  স  কান তপ া কেরিন একটা  দাকান 
চািলেয়ই  স িক কের ধম   পেয়  যেত পাের। জাজিল তখন িঠক করল কাশীেত িগেয় এই তুলাধরেক একবাের  দখেত 
হেব। এরা আেগ ব াধগীতােত ব াধ আর  কৗিশক  া েণর  য কািহনী এেসিছল এখােনও কতকটা ঐ রকমই হে । 
 
 তুলাধেরর কােছ জাজিল িগেয়  দখেছ  স একটা  দাকান খুেল দািড়পা ােত ওজন কের যাে , আর িজিনষপ  
িব ী করেছ। জাজিলেক  দেখই তুলাধর উেঠ দাঁিড়েয়  ণাম কের বলেছ ‘আিম জানতাম আপিন আমার কােছই আসেছন, 
আর আপনার এই  বাধ হেয়েছ  য আপিন একজন িবরাট ধম  াণ পু ষ’। এরপর তুলাধর আর জাজিলর মেধ  িবরাট ল া 
আেলাচনা চলেছ।  জেনই আলাদা পেথর পিথক। তুলাধর বলেছ ‘আিম কখন িনেজেক কা র কােছ জািহর কির না, 
কাউেক বলেত যাই না  য আপনারা আমােক একবার পরী া কের  দখুন। আবার কা র আিম িবেরািধতাও কির না, আর 
কা র পে ও যাই না। কা র  িত আমার  কান   ষ  নই, আর কা র কাছ  থেক আমার  কান  ত াশাও  নই’। মা ষ 
কা র সােথ কখন ভােলা ব বহার কের? যখন কা র কােছ  থেক  কান  ত াশা থােক বা যার  থেক  কান ভেয়র ব াপার 
থােক তখনই মা ষ তার সােথ ভােলা ব বহার করেত যায়।  ত াশা না থাকেল  কউ ভােলা ব বহার করেত যায় না, যিদ 
ভােলা ব বহার কের তাহেল বুঝেত হেব  স সাধুপু ষ। অিফেসর কম চাির সােহেবর সােথ ভােলা ব বহার কের, কারণ 
সােহেবর সােথ ভােলা ব বহার করেল আমার চাকিরর উ িত হেব, আবার অ  িদেক ভয়ও আেছ ভােলা ব বহার না 
করেল আমার অ   কাথাও বদিল হেয় যাওয়ার ভয় আেছ।  িতেবশীর সােথ ভােলা ব বহার কের, কারণ  স জােন  য 
আপেদ িবপেদ  িতেবশী পােশ এেস দাঁড়ােব। িক  িযিন সাধুপু ষ িতিন সবাইেক সমান ভােলাবােসন, কা র কােছ  থেক 
 কান কামনা বা  ত াশা তাঁর  নই। তুলাধর বলেছ ‘সবারই  িত আমার সম ভাব। এইটাই আমার  ত, এইটাই আমার 
িনয়ম। এই  য আমার দািঁড়পা া, এর উপেরর কাঁটা আর নীেচর কাটা  যমন সমান  রেখ আিম সবাইেক মালপ  িব ী 
করিছ, আমার বুি টাও িঠক এই রকম সমান। কাউেক  য আিম  বশী ভােলাবাসব, কাউেক  য আিম কম ভােলাবাসব তা 
কখন আমার বুি েত উদয় হয় না।  সইজ  আমার নাম তুলাধর’। 
 
 তুলাধর বলেছ ‘আিম এই আকােশর মত, আকাশ  যমন অস   কান িকছেুত িল  হয় না, আিমও কা র সােথ 
 কান ভােব িল  হয় না। আকােশ কত িক হে  িক  আকাশ িনিল  । িঠক  তমিন জগেতর সবারই কাজকম  সা ীর মত 
আিম  দেখ যাি  িক  কা রই আিম িন া কিরনা কা রই আিম  শংসা কির না’। সারা জগেতর  িত যখন আমােদর 
মেন এই সম ভাব এেস যায় তখনই আমােদর মন শাি েত  িতি ত হেয় যােব। ‘ হ জাজিল! যদ া চায় ং ন ি বে ভিত 
যদা চ া া  িবভ িত। য দা  ন  িত ন   ি      স  দ ে ত তদ া। ।১৩/২৫৬/১৫। তুিম যখন এই জগেত কাউেক 
ভয় পােব না,  তামােকও যখন  কউ ভয় পােব না তখন তুিম বুঝেত পারেব  য তুিম সম ভাব  পেয়  গছ,  তামার 
   ান হেয়  গেছ’। ভয় কখন হয়? যখন  ই  বাধ থােক তখনই ভয় আেস, আিম আর তুিম আলাদা এই  বাধ  থেকই 
ভয়  তরী হয়। উপিনষেদ বলা হে  যখন  জাপিতর সিৃ  হল তখন  জাপিত ভয়  পেয়  গেলন। ভয়  পেয় িতিন কাদঁেত 
   করেলন। কাঁদেত কাদঁেত এক সময় তারঁ মেন িজ াসা এল আিম  কন কাঁদিছ। আিম ভয়  পেয়  গিছ। ভয়  কন 
 পেয়  গিছ? আিম একা আিছ বেল। িক  ভয়েতা সব সময় অপর  থেক হয়, এখন  তা আিম একা আিছ, পর  কউ  নই 
তাহেল আমার ভেয়র িক আেছ। ভয় যিদ না থােক তাহেল আিম িমিছিমিছ কাদঁব  কন। আিম যিদ একা এই ঘের থািক 
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তাহেল  কান ভেয়র িকছ ু নই।  চার ডাকােতর ভেয়ই মা ষ দরজা, জানলা ব  কের ঘুেমায়। বা ােদর যিদ একা ঘের 
 ছেড়  দওয়া হয় তখন তারা ভয় পায়।  কন ভয় পায়? ভুেতর ভয়, তখনও  স  ই  দখেছ।  যখােন ি তীয় বেল  কান 
 বাধ  নই তখন কােক আিম ভয় করব! আমােকও  কউ ভয় পােব না, আিমও কাউেক ভয় পাবনা। তুলাধর বলেছ 
‘জগেতর সম   ািণর  িত দিৃ  পড়েলও আমার  কান ধরেণর পাপদিৃ  আেস না’। এখােন বলেছন পাপক  , িমথ া 
আচরণ, কা র  িত করার ই া, কা র  িত িহংসা এই ধরেণর  কান পাপদ ৃি  হয় না।  
 
 তুলাধরেক জাজিল িজে স করেছ তুিম এ েলা িকভােব িশ া  পেয়ছ? তুলাধর খুব   র বলেছ 
যথাব ত মানানাং বৃ ানাং প ুেপৗি ণ া  । অ বত ামে হ বৃ মি হং াণ াং মহ া না  ।।১৩/২৫৬/১৯। যারা বৃ  হেয় 
 গেছন, যােদর পু   পৗ ািদ আেছ আর শা  মেত আচরণ কের জীবন যাপন করেছন, কা র  িত এবং  কান জীেবর 
 িত িহংসা কেরনা, তাঁরা  য আচরণ ও ব বহার কেরন আিমও  সই আচরণ ও ব বহারেক অ সরণ কির’। শাে  অেনক 
রকম কথা আেছ, আর শাে র কথার  শষ  নই। শাে র এই কথা েলােক যখন ব ৃজনরা িনেজর জীবেন আচরণ কেরন, 
 যটা শা  স ত, ঐটাই আমার আপনার জ  অ করণীয়।  যমন গা ীজী, িতিন অেনক িকছুই করেতন। তারঁ পু   পৗ  
সবই িছল, স ল পিরবার। তারঁ মেন  কান ধরেণর হতাশার ভাব থাকার কথা নয়। তবুও িতিন বেল িদেলন আিম সত  
আর অিহংসা পালন করব। এই  েটা করেত িগেয় এর পাশাপািশ আরও অেনক িকছ ুকরেত    করেলন। সত  অিহংসা 
করেত িগেয় এটা কখনই পড়েব না  য আমােক লবণ খাওয়া চলেব না, মশলা খাওয়া যােব না, ভােলা স ী খাওয়া যােব 
না। গা ীজী সত  আর অিহংসােক  ত কের িনেলন, আিম সত েক ছাড়ব না, আর  কান ধরেণর িহংসা, আমােক যিদ 
 কউ মারেতও আেস আিম তাও আিম হাত উঠাব না। এরপর িতিন িঠক কের িনেলন আিম  তল মশলা ছাড়া সাদা 
খাওয়াই খাব। িতিন তাই খাওয়া    কের িদেলন। তখনকার িদেন সবাই এই খাওয়াই  খেত    কের িদল। গা ীজী 
বৃ জন, এইভােবই ধম  সৃি  হয়। িসিনয়র িসিটেজনরা যখন শা মেত জীবন-যাপন করেত    কেরন, তারঁা যা যা কেরন 
 সটাই তখনকার ধম  হেয় দাঁড়ায়। গা ীজী পর পর অেনক িকছুই করেত    করেলন। একবার িঠক কের িনেলন আিম 
থাড   াশ ছাড়া যাব না। যার ফেল  াধীনতার অেনক িদন পেরও  রেল শীততাপিনয়ি ত  কাচ চালুই হল না। এখন 
অব  গা ীজীর  থেক  দশ অেনক সের এেসেছ। এইটাই এখােন তুলাধর বলেছন। শা  আমরা  বশীর ভাগ  লাক পিড়ই 
না, তাহেল কােক আচরণ করব? আচরণ করব যােদর বয়স হেয়  গেছ তারা শা  স ত  য আচরণ  েলা করেছন, 
 স েলােক অ সরণ করেত হেব।  ধ ুবৃ ই নয়, যােদর পু   পৗ  আেছ। কারণ পিরবার না হেল আমরা বুঝব িক কের 
তার আচরণটা  কাথায়  কমন হে । স  াসীর আচরণেক এখােন অ সরণ করেল আমরা সংসাের চলেত পারব না। 
ভারেতর অিত  ভ াগ   য স  াসীর ধম েক গৃহ রা িনেয় িনেয়েছ। স  াসীেদর  িত  দেশর মা েষর এত স ান  য সারা 
 দশ স  াসীেকই অ সরণ করেত    কের িদেয়েছ। ফেল স  াসীেদর আদশ টা চেল  গল গৃহ েদর মেধ । স  াস একটা 
আলাদা িজিনষ,  স জাগিতক সব িকছু ত াগ কের একমা   মা েক অবল ন কের এিগেয় যাে । গৃহ েক জগেতর সব 
িকছুর মেধ ই থাকেত হেব, তাই যারা ব ৃ হেয়  গেছন, শা  অধ য়ণ কেরেছন, যােদর পু   পৗ  আেছ, তারা  য শা  
স ত আচরণ কের যা যা করেছন  সটাই গৃহ েদর অ করণ করেত হেব।  
 
 তুলাধর বলেছ নদ াে  য থা কা ম ুমানাং য দৃ য় া। যদৃ ৈয়ব কা ে ন সি ং গে ত  কন িচৎ ।। 
১৩/২৫৬/২২। ‘নদী বেয় চেলেছ, নদীর জেল অেনক কােঠর টুকেরা  ভেস যাে , নদীর গিতেত কাঠ েলা কখন এক 
অপেরর সােথ  মেশ আবার নদীর গিত  বােহ এক অপেরর  থেক আলাদা হেয় যাে ।  ধ ুতাই না, কাঠ েলা যখন 
 ভেস যায় তখন তার সােথ আরও অেনক িকছ ুএেস জেড়া হেয় যায়। এই যত রকেমর সংেযাগ হে  এ েলা সবই 
অক াৎ। িনেজর মত এেস িমেশ যাে  আবার িনেজর মত আলাদা হেয় যায়’। তুলাধেরর এই   াকিট খুবই তাৎপয পূণ  । 
আমােদর জীবেন যা িকছ ুঘটেছ, এ েলা িতন ভােব ব াখ া করা যায়। একটা মত হল, ভগবােনর ই ােতই সব হে । 
ি তীয় মত হল আমার পূব  পূব  কম ফেলর জ ই হে । তৃতীয় মত বাই চা ,  দবাৎ, অক াৎ। তুলাধর এখােন তৃতীয় 
মতটােক এেনেছ। তাহেল সত   কানটা?  কানটাই সত  নয়, আিম  য মতটােক িনেয় এিগেয় যাব  সটােকই যিদ ধের 
রাখেত পাির তখন ঐটাই আমােক িসি র পেথ িনেয় যােব। িক  আমরা ধের রাখেত পািরনা। মুেখ সবাই এই চা  
িথেয়ািরর কথা বেল িক  িব াস  কউ কের না। যিদ চা  িথেয়ািরেক িব াস কের এিগেয় যাই তােতও সব িকছু হেয় 
যােব। আিম এই জগেত  কন এেসিছ,  দবাৎ এেস  গিছ, এর আর  কান কারণ  নই। এখন এই চা  িথেয়ািরেক যিদ 
িব াস কের এেগােত হয় তখন িনেজর  ছেলর যিদ িকছ ু গালমাল হেয় যায় তখনও বলেত হেব, এ িকছুই না এটা চা , 



207 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

 দবাৎ হেয়  গেছ।  ছেলর িডেভাস  হেয়  গেছ, মাথা খারাপ করার িকছ ু নই, এটা একটা চাে র ব াপার। যিদ চাে ই 
িব াস কর তাহেল  তামার  চ া করার িক  েয়াজন। বাই চা  ওটা আসার হেল আসেব, বাই চা  ওটা আসার না হেল 
আসেব না। ঈ েরর ই ােতই যিদ সব হয় তাহেল  তা আরও িকছ ুকরার দরকার  নই। িক  একমা  যারা কম ফেলর 
িথেয়ািরেক িব াস কের তােদরই  চ া করার কথা আেস। এর আেগ আেগ আিম যা কম  কেরিছ এখন তার ফল পাি , 
এখন যা কম  করিছ তার ফল পের পাব। কম বােদ যারা িব াস কের একমা  তােদর জ ই  চ ার ব াপারটা আসেব। 
িতনেট িথেয়ািরর উে  ই হল আমােদর মাথাটা  যন খারাপ না হয়, ভােলােতও  যন খারাপ না হয় আর ম েতও  যন 
খারাপ না হয়। িক   য  কান একটা মতেক িব াস কের তােকই ধের রাখা খুব কিঠন। িক   য  কান একটা মতেক 
সব েতা ভােব অবল ন কের িনেয় জীবেন যিদ চলেত পাির তােতই আমােদর মেধ   চ  শি  এেস যােব। আমােদর 
  ে  সম া হল, আমরা িতন চারেট  নৗকােক একসে  িনেয় চিল,  কান  নৗকােত একটা পা,  কানটােত একটা হাত 
 কান  নৗকােত মাথাটা িদেয় চিল। ফেল যখনই  নৗকা চলেত    কের আমরা ঝপাং কের জেলর মেধ  পেড় িগেয় 
হাবুডুবু  খেত থািক। এই িতনেটর মেধ   য  কান একটােক িনেয় যিদ িতন মাসও চলেত পাির তাহেলই আমােদর জীবন 
আমূল ভােব পিরবিত ত হেয় যােব। 
 
 তুলাধর বলছ য া ি জে ত ি ব    সব েলাে কা বৃকা িদ ব।   াশত ীর ম াস াদ  যথ া সে ব  জেলচর াঃ।। 
১৩/২৫৬/২৫।  দেখা যখন মা ষরা এেস নদীর ধাের  হৈচ করেত থােক তখন তােদর ভেয় জেলর সব  ািণরা ভেয় 
লুিকেয় যায়। িঠক  তমিন  কান বাঘ যিদ জ েল   ার  দয় তখন মা ষরা লুিকেয় যায়। যার  থেক জগৎ ভয় পায়,  সই 
িক  এই জগৎ  থেক ভয় পায়। আমােক  দেখ যিদ জগৎ ভয় পায় তাহেল বুঝেত হেব আিমও এই জগৎ  থেক ভয় পাব। 
যিদ আমার মেধ   কান ভেয়র িকছু থােক তাহেল এটাও িনি ত  য আিমও কাউেক ভয়  দখাি । মূল কথা হল কাউেক 
ভয়  দখােত  নই।  সইজ  কা র  িত িহংসা ভাব রাখেব না।  ব েদর মেধ  অিহংসার ভাবটা খুব  বশী  দখা  যত। 
বলেছন  য মা ষেক  দেখ বািড়র  ভতের বািড়র বাইের সবাই ভয় পায়, তাহেল বুেঝ নাও  সই মা ষ যতই ধম  ক ক 
 কান িদন ধেম র ফল পােব না। 
 
 তুলাধর আবার খুব    পূণ   একটা কথা বলেছ কার ণা ম    ি ে    লাকচির ত ে র ৎ।  যা হ া   য  
মাংে ৗ িত ত াি প শৃণ ু জাজেল।।১৩/২৫৬/৫৩। জাজিল! এই ধম  কের আমার িক লাভ হেব, এইটােক িবচার কেরই 
 তামােক  য  কান ধম  করা উিচৎ।  কউ িকছু একটা করেছ  সইটােকই অে র মত অ করণ করেত  নই। তাই বলা হয় 
 য  কান ধম েক পালন করেত  গেল িবচার কের  দখেত হয় এই ধম টা  কন আিম পালন করেত যাি , পালন কের 
আমার িক লাভ হেব। খুব বা ব একটা উদাহরণ  দওয়া যাক,  কান বাঙালী সাধ ুিঠক করেলন আিম ধম  করব। িক রকম 
ধম  করেবন?  জন মুিনরা  যমন িনরািমষ  খেয় থােকন আিমও িনরািমষ খাব।  স মাছ খাওয়া  ছেড় িদল। িকছ ুিদন পর 
 দখা  গল তার শরীর খারাপ হেয়  গল।  ীমা বলেছন বাবা মাছ  খেত হয়, মাছ  খেল মাথা ঠা া থােক। এখানকার 
আবহাওয়া এমন আর বাঙালীর শরীর এমন  য এখােন মাছ  খেল মাথাটা ঠা া থােক। এখন  জনরা মাছ খায় না বেল 
 ধ ুএই কারেণ আিমও  ছেড় িদলাম মাছ খাওয়া, এই ধরেণর কাজ করেত  নই। একটা ধম  েক যখন পালন করেত যাব 
তখন  দখেত হেব এই ধম  পালন কের আমার লাভটা িক হেব। আমার পাড়ার একজন  রাজ গ ায়  ান করেত যায়, তার 
 দখােদিখেত আিমও  রাজ গ া  ান করেত    করলাম। এইভােব ধম  হয় না। যখন িবচার করা হয় এই ধম টা পালন 
করেল আমার িক লাভ, এই িবচার করার পর ধম  পালন করেল তখন ধেম র ফল পাওয়া যায়।  সইজ  সবাই দী া 
িনে  বেল আিমও দী া  নব, এেত কখন ফল হয় না। সাংসািরক   ে ও িঠক তাই হয়। এই কেলেজ আমার ব ুরা 
ভিত  হে  আিমও ভিত  হব। এেত তার ভিব ত কখন উ ল হেব না। আমার এই সাবেজ  ভােলা লােগ,  য কেলেজই 
এই সাবেজে  অনােস   ভিত  হওয়ার  েযাগ পাব  সই কেলেজই ভিত  হব। িবেয়র সময় আরও মজা হয়।  কান  ছেলেক 
যিদ িজে স করা হয় িবেয়  কন করেল। বলেব বাবা-মা বলল তাই িবেয় করলাম। জীবেন এই একবারই বাবা-মােয়র 
আ াকারী স ান হয়, িবেয়র সময়। সারাটা জীবন বাপ-মােয়র কথা  শােনিন  ধ ু িবেয়র সময় বাবা-মােয়র কথা  েন 
িবেয় করেছ। িবেয় আিম  কন করব এটা তারা একবারও ভােব না। জাগিতক সম    ে   যটাই আমরা করেত যাব 
 সখােনও এই িবচারটা আনেত হেব। কাজটা আিম  কন করব এই িচ াটা আনেত হেব। আিম এই িজিনষটা চাই তাই 
আিম এই কাজটা করব।  য  কান কাজ করার আেগ এই িচ া ভাবনা িনেয় করেত  গেল  দখা যােব আমােদর  বশীর 
ভাগ কাজই খেস যােব। অ  অ করণ, অ রা করেছ বেল আিম এটা করব, এইভােব ধেম র ফল পাওয়া যায় না। 
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আমােদর পূব  পু ষরা মুরগীর মাংস, িডম  খেতন না। এখন পিরি িত এমন হেয়  গেছ, আমােদর শরীের  য পিরমাণ 
  ািটন দরকার তােত িডম খাওয়ার  েয়াজনীয়তা আেছ, তাহেল িডম খাও। িডম  খেল ধেম র হািন হেব  কাথাও বলেছ 
না, ধেম র হািন হবার  তা কথা নয়। এইটাই এখােন বলেছন, তুিম সব সময় িবচার কের  দখ। খাদ  পিরি িতর কথা 
মাথায়  রেখ িবচার কের  দখেত হেব  কানটা  খেল আমার শরীেরর পে   া  কর হেব।  ধ ুআমােদর পূব  পু ষরা 
 খেতন না বেলই এটা না খাওয়াটা ধম  তা নয়। তুিম িনেজ িচ া ভাবনা করেব, িচ া ভাবনা কের িবচার করেব তারপর 
 যটা ভােলা বুঝেব  সটাই করেব। এই কথ তুলাধর বলেছ জাজিল মুিনেক। এইভােব একটার পর একটা িবষয়েক িনেয় 
তুলাধর আেলাচনা কের যাে ন, মােঝ মােঝ এই কািহনী  সই কািহনী িনেয় আসা হে । যুিধি েরর মূল    িছল ধেম র 
 ামািণকতার উপর সে হেক িনেয়। ভী  তখন এই জাজিল আর তুলাধেরর সংলাপ  শানানর পর বলেছন যারঁা মুিন 
তারঁাও এই ধেম র আচরণ কেরেছন, আর সাধারণ  দনি ন জীবেনও এই ধম েক পালন করা যায়, ধম  পালেনর  ারাই 
মা ষ  িখ হয়। 
 
ধ ম  , অথ   ও কা েমর মেধ       কা ন িট? এই  সে  িন ধ  ন  া ণ ও   ধ াের র কা িহন ী 
 এরপর যুিধি র    করেছন, ‘িপতামহ!  বেদ ধম , অথ   আর কাম এই িতনেটরই  শংসা করা হেয়েছ। এই 
িতনেটর মেধ   কানটা ভােলা আমােক একটু বুিঝেয় বলুন’। ভী  তার উ ের বলেছন। এক সময় এক িনধ  ন  া ণ িছল, 
এই িনধ  ন  া ণ একবার সকাম ভােব সাধনা করেত    কেরেছ। সকাম ভােব  সই িনধ  ন  া ণ এমন তপ া কেরেছ 
 য  সই তপ ার শি েত তার অেনক িকছুই হেত পাের। িক  তার কপাল এমনই ম  িছল  য তােতও  সই  া ণ 
 কান টাকা পয়সা অজ  ন করেত পারল না। তখন  স ভাবেত    করল, এমন  কান  দবতা আেছন িক িযিন আমার উপর 
খুব  স  হেবন, যােক মা ষ জড় বািনেয়  দয়িন। মােন এত  বশী মা ষ ঐ  দবতার  পছেন  দৗড়াে   য  সই  দবতা 
জড় হেয়  গেছ। ব াপারটা হল,  কান এক বড়েলাক যিদ  কান আ েম  মাটা িকছ ু ডােনশান িদেয়  দয় আর  সই খবর 
যিদ অ া  আ েম জানাজািন হেয় যায় তখন সব আ েমর অধ  রা তার কােছ  পৗঁেছ যােব। আমরা এই  েজ  
িনেয়িছ, আমরা অমুক করেত যাি , এমন হেয় যায়  য ঐ বড়েলাকিট  শেষ িবর  হেয় সব আপীল েলােক  ফেল  দয়। 
একবার যিদ  কান  দবতার নাম হেয়  গল, স াই তখন  সই  দবতার সামেন লাইন িদেয়  দয়। এই  া ণও অেনক 
তপ া কেরও িকছ ুহল না  দেখ বলেছ এমন  কান  দবতা আেছ যার তপ া করেল ফল পাওয়া যােব। তার কপাল 
এমনই  য  সই সময়  দবতার একজন অ চর, আসেল  স িছল একটা  মঘ, জলধর  মঘ তার নাম   ধার,  স সব 
 নিছল। এই জলধর  দবতাও না,  দবতােদর  থেক অেনক নীেচ।  া ণ বুঝেত  পেরেছ এই অ চর  দবতােদর খুব 
কােছর  লাক, আর  মঘ হওয়ােত ইে র খুব ঘিন । আমার এমন একজন চাই  য আমার কথা  নেব। তখন  া ণ এরই 
খুব কের পূেজা অচ না কেরেছ।  মেঘর পূেজা  কউ কের না, আবার  দবতােদর  থেক অেনক নীেচ, তােকই এই  া ণ 
খুব পূেজা কেরেছ।   ধার  মঘ তােতই খুব স   হেয়  গেছ। স   হেয়  স  া ণেক কেয়কটা ধেম র কথা বলেছন। 
কৃত   য তার জ   কান  ায়ি ে র িবধান  নই। মােন বলেত চাইেছ, তুিম আমার পুেজা করছ তাই  তামার জ  িকছু 
একটা আমােক করেত হেব। বলেছ আশার স ান হল অধম । যার মেন  চুর আশা জেম আেছ তার মােন আজ  হাক কাল 
 হাক  স অধেম র িদেক পা বাড়ােব। অেনক উপেদশ  দওয়া হেয়েছ। 
 
  া ণ এইবার রাে  ঘুিমেয়েছ। ঘুিমেয় ঘুিমেয়  সই  া ণ  ে  সম   ািণেক  দখেত পাে ।  ে র মেধ  
 দখিছ  দবতারা সবাইেক সব িকছু িদে ন।  যমিন  কউ  ভ কাজ করেছ তখন অেনক িকছু িদে ন, িক  যখনই আবার 
অ ভ কম  করেছ  স েলা সব আবার  কেড় িনে ন। ভগবানই যােক যা  দবার সব িকছ ু দন। ঐ  ে র মেধ ই  া ণ 
 দখেছ   ধার  দবতােদর সামেন মাথা নত কের িদেয়েছন। তখন   ধার আবার কেয়কজন  দবতােক িগেয় ধেরেছ 
িকভােব এই  া েণর জ  িকছ ুকরা  যেত পাের।  সই  দবতারা তখন তােক বলেলন, ‘ দেখা, এেক এখন িকছু িদও 
না, তার চাইেত বরং এর তপ ার  জারটা বািড়েয় দাও। কারণ  খটা  িণক’। 
 
 মিণভ  নােম একজন  দবতা   ধারেক বলেছ, ‘এই  া ন এত তপ া কেরেছ  য তুিমও তার জ  িকছু 
করার জ  আমােদর বলছ, আমরা এর তপ ােত খুব খুিশই হেয়েছ, আর এই  া েণর বুি  সব সময় ধেম েতই  লেগ 
থাকেব আর খুব বড় ধম া া হেব’।  া ণ  দখেছ সবাই এত িকছ ু দবতােদর কাছ  থেক  পল িক  তার পােশ  দখেছ 
 ধ ুএকটা  গ য়া কাপড় আর জে েল  য কাপড় পেড় থাকা হয়  সই ধরেণর কাপড়  েলা রাখা আেছ।  া ণ তখন 
 দখেল  য আমার ভােগ  যখন িকছুই জুটল না, িঠক আেছ আিম ধম  জীবনই যাপন করব। ও েলা িনেয়  া ণ  বিরেয় 
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 গল তপ া করেত। তপ া করেত করেত  া েণর  ভতেরর অ জ গৎ    হেত    হেয়েছ আর িদব দিৃ   পেত    
কেরেছ। িদব দৃি  যখন  পেত    কেরেছ তখন হঠাৎ তার  চতনা হল  য আিম এখন যােক বেল  দব তার  চুর টাকা-
পয়সা হেয় যাক  স তাই  পেয় যােব।  া েণর িনেজর িকছু িছল না, িক  অে র জ  যােক বেল  দেব তার  চুর ধন-
স দ এেস যােব। এই ধরেণর শি  তপ ােত িস াই  েপ এেস যায়।  া ণ  দখেছ আমার মেধ  এই  মতা এেস 
 গেছ! যােক বলব তার টাকা হেয় যাক তারই টাকা হেয় যােব! তখন  া েণর মেধ  আরও উৎসাহ  জেগ  গেছ। মিণভ  
আসেল  া ণেক আশীব  াদ কেরিছল যােত তার মন সব সময় ধেম   লেগ থােক।  া ণ িক  এখােনই  থেম  গল না, 
ঐখান  থেক আবার আরও  জার তপ া    করল। তারপর  দখেছ মেন  য স  টা উঠেছ  সটাই পূণ   হেয় যাে । 
হঠাৎ যিদ কাউেক আিম বেল িদই তুিম একটা সা াজ   পেয় যােব  স সা াজ   পেয় যােব। এই ভােব একটা একটা কের 
যত  মতা আসেছ  স আরও ি  ণ উৎসােহ তপ ােতই  লেগ থাকল। এরপর  সই  মঘ   ধার এেস  া ণেক বলেছ 
‘ দেখা, তুিম আমার কােছ  সিদন টাকা-পয়সা  চেয়িছেল, আিম যিদ ইে  করতাম  তামােক িদেয় িদেত পারতাম। িক  
আজ  হাক িকংবা কাল  হাক  সই টাকা-পয়সা  তামার কােছ  থেক চেল  যত। িক  আিম  তামােক এমন ব ব া কের 
িদেয়িছ যার ফেল  কান িদন  তামার আর  কান  িত হেব না। সব পথ  তামার জ  খুেল  গল’। ভী  বলেছন ‘ সই 
 া েণর তখন দিৃ  খুেল  গল। তে তা হপ ৎ স কাম    াধং  লাভং ম দ  । িন াং ত ী তথাল ম াবৃ ত  
প ুষা   ি তা  ।।১৩/২৬৫/৪৭। যারা  ভাগী পু ষ, যারা সকাম ভােব নানান রকেমর কম  কেরেছ, তােদরেক িকভােব 
পেরর িদেক নানান রকেমর শ  – কাম,   াধ,  লাভ, ভয়, ম তা, িন া, ত া ও আল  এই শ রা িঘের  ফেল। 
 
  া েণর মন তখন জগৎ  থেক আরও সের  গেছ, এমনিক  গ   থেকও তার মন সের এেসেছ।  স আরও  জার 
তপ ােত  লেগ রেয়েছ। তােত তার আরও নানান ধরেণর িসি  আসেত থাকেছ। এক সময় তার অ ভূিত হল, এই 
জগেত  দবতা  হাক,  া ণ  হাক  যই  হাক সবাই তারঁই পূজা কের িযিন ধম া া। যার  েবেরর মত  চুর টাকা-পয়সা 
আেছ তার পূজা হয় না। এই কািহনী বেল ভী  বলেছন   স া িহ  ত  দবা যে  ধে ম  র তা মিতঃ। ধে ন  খকলা 
কািচৎ ধে ম  ত ু প রম ং  খ  ।।১৩/২৫৬/৫৬। ‘ হ যুিধি র!  তামারও স ান এই জ   য  তামার মন সতত ধেম  
 লেগ আেছ।  দবতারা অব ই  তামার উপর অিতশয়   স  আেছন। ধেন মিত থাকেল কখন সখন একট ুসামা   খ 
হয় িক  ধেম  মিত থাকেলই পরম  খ হয়’। এখােন ভী  িক বলেত চাইেছন এটা আমােদর খুব ভােলা কের  বাঝা 
দরকার। এক  া েণর খুবই সাধারণ একটা গ  িক   ভতের একটা তাৎপয  রেয়েছ। ঠা র বলেছন  াম  দেশ যখন 
 কান ঝগড়া-িববাদ হয় তখন তার িমমাংসা করবার জ   ােম বড় বড় পােলায়ান থাকেতও িবশ   াশ দরূ  থেক পা ী 
কের একটা  রাগা প াটকা  া ণেক িনেয় আসা হয়। কারণ  স ধেম   িতি ত। স ান বলেত  যটা  বাঝায়, ধম  াণ যারা 
তােদর ছাড়া  কউ স ান পায়না, আেগও  পত না এখনও পায়না।  া েণর গ  িদেয় এটাই  বাঝান হে ।  া ণেক 
 বাঝান হে ,  দেখা তুিম যিদ তপ া কের টাকা-পয়সা  পেয় যাও, িস াই যিদ  পেয় যাও তুিম  সই স ানটা পােব না 
 য স ানটা তুিম ধম   াণ হেয় পােব। ধেম  যিদ  িতি ত হও তুিম িচরিদন ধেম   িতি ত থাকেত পারেব আর ি তীয় িঠক 
িঠক স ান পােব। িকছ ুিদন আেগ মাকবুল িফদা  হােসন মারা  গেলন। এই মা ষিটেক সবাই কত স ান কেরন। যিদও 
িতিন িকছু উে াপা া কাজ কেরেছন, িক  পুেরাপুির ধেম   িতি ত িছেলন। খািল পােয় হাটাচলা করেতন, সাদািসেধ 
 পাষাক আর পুেরা জীবনটা সজৃনশীল কােজর মেধ   ঢেল িদেয়েছন।  য সমােজ এখনও যােক  দেখ ধেম    িতি ত 
তােকই  বশী স ান করা হয়। টাকা-পয়সাওয়ালােদর িদেক  লাক  লােভর বেশ যায়, যােদর  মতা আেছ তােদর ভয় 
পায় িক  স ান কের  য ধেম   িতি ত তােক। 
 
  বলুড় মেঠর মহারাজেদর অেনক জায়গা  থেক ডাকা হয়  েটা ধেম র কথা  শানাবার জ । একবার এক 
মহারাজেক  কান এক  ােম ধেম র কথা  শানাবার জ  িনেয় যাওয়া হেয়েছ। ঐ  ােমর  লােকরা এর আেগ স  াসী  কান 
 দেখইিন। আেশপােশর িতন চারেট  াম  থেক  লাক জেড়া হেয়েছ মহারাজ িক বেলন  নেত। মহারাজ যাওয়ার পর 
 ােমর সবাই  যমন কের থােক, সবাই িমেল পা ধুেয় িদে ,  ণাম করেছ, অঘ   িদে । মহারাজ একজনেক িজে স 
করেলন িক িনেয় আেলাচনা করব, তােত িতিন বলেলন, মহারাজ বত মান যুেগ ধেম র খুব  াস হেয় যাে , িবেশষ কের 
বাংলার মািটেত, এইটার উপর িকছু বলুন িকভােব ধম েক বাড়ান  যেত পাের। মহারাজ ঐটা িদেয়ই    করেলন –এখােন 
আপনােদর একজন বলেলন ধম  িক কের বৃি  করা যায় বলেত। িক  এখােন এেস বুঝেত পারিছ না  কাথায় ধেম র হািন 
হেয়েছ? বু েদববাবু বা মমতা ব াণািজ  যিদ এখােন আসেতন তাঁেদর  দখার জ  প াশটা  াম  থেক  লাক আসত  কান 
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সে হ  নই। িক  তাঁেদর পা ধুেয় সবাই  ণাম করেতন না। আর আিম একজন অজানা অেচনা স  াসী, আমার নামও 
 কই  কান িদন  শােনিন অথচ  দখুন সবাই আমােক িনেয় িক করেছন। ধেম র  কাথায়  াস হেয়েছ? ধেম  র যিদ  াস হত 
তাহেল  ােমর  লাক সবাই িমেল স  াসীেক এই স ান  দখােতন?  ধ ুএইখােনই নয় পৃিথবীর সব   ধম  াণ মা ষ সব 
সময় স ান পায়। আমােদর টাকা-পয়সা সব িকছুই আমােদর  ছেড়  দেব, আিম যােক ভােলাবািস  স  ছেড় চেল  যেত 
পাের, মের  যেত পাের িক  ধম  আমােদর কখন ছাড়েব না, যত ণ আমরা না ছাড়িছ। এইটাই এইখােন বলেত চাইেছন। 
হঠাৎ কের আমােদর সামেন সমােজর সব িকছ ুআলগা হেয়  গেছ। আমােদর এখন হােত অেঢল টাকা-পয়সা আর  ভােগর 
 চুর উপকরণ এেস  গেছ বেল  চােখ ছািন পেড়  গেছ তাই আমােদর ধেম র এই িজিনষ েলা নজের পড়েছ না। িক  
ধেম র এই স ান আেগও  যমন িছল এখনও  তমনই আেছ একটুও  কান পিরবত ন হয়িন। এখনও যারা ধেম   িতি ত, 
ত ােগ  িতি ত তােদর  চুর স ান আর ধম ও তােদর  ছেড় চেল যায় না। 
 
শা ি পেব  র ম ূল ব ব   
 শাি পেব   যত িকছুর আেলাচনা চলেছ তার মূল ব াপারটা হল আমার মন  যমন স  করেব  সই রকম  ভাব 
আমার মেনর মেধ  পড়েব। এই  ভাব  থেক আমােদর বাচঁেত হয়। আেরকিট ব াপার হল পুনজ  েক িনেয়,  গ  নরক 
এ েলা সিত ই আেছ িক  নই আমরা জািননা। িক  িয ,  ীকৃ ,  ীরামকৃ  এনারা ধ ােনর গভীের  য স ােক দশ ন 
কেরেছন  সই স ােক আমরা অ ীকার করেত পািরনা।  য মন িদেয় আমরা এই জগতেক  দখিছ,  য মন িদেয় সব িকছু 
িবচার করিছ,  য মন িদেয় আমরা  ভাগ করিছ  সই মন িদেয়ই তাঁরা ঈ র দশ ন করেছন। তাহেল এনারা  য মন িদেয় 
 য স ােক  দখেছন  সটা যিদ ভুল হেত পাের তাহেল  সই মন িদেয়ই যখন জগৎ  দখিছ  সটাও  কন ভুল হেত পারেব 
না।  য মন িদেয় এনারা অ জ গৎ  দখেছন  সই মন িদেয়ই আমরা বিহজ গৎ  দখিছ, যিদ অ জ  গৎ  দখা ভুল হয় তাহেল 
বিহজ গতটাও ভুল হেত পাের। যিদ বিল অ জ  গতও  নই বিহজ গতও  নই তাহেল একট ু যুি য ু হয়। আিম এই মন 
িনেয় যা িকছু  দিখ সবটাই ভুল, আিম  তামােক  দখিছ এটাও ভুল, আিম  য খাি  এটাও ভুল। যিদ এই অব ায়  কউ 
চেল যায় তখন বলা যােব আপিন একট ুযুি েত এেসেছন। িক  বিহজ গতটা িঠক বলিছ আর অ জ  গতটা ভুল এটা  তা 
যুি গত ভােব মানা যােব না। এরা আেগ আমরা বেলিছলাম, এই  বাতলটা আমরা  চাখ িদেয়  দখিছ, িক  এর আকৃিতটা 
 তরী হে  মি ে র  ায়ুেকে । আসল  দখাটা মি ে  হে  অথচ  বাতলটা  দখিছ বাইের। িব ানও বলেছ  বাতেলর 
একটা ইেমজ  চােখ িগেয় পড়েছ,  চােখর নাভ  েলা এই ইেমজেক মি ে  িনেয় যাে , ইেমজটা  তরী হে  মি ে । 
আসল ব াপারটা হে  মি ে র  ভতের অথচ  দখিছ বাইের। এইটাই আমােদর মেনর  ভাব। এই মনেক আিম সে হ 
করিছ না িক  ঐ মন যখন ঈ র দশ ন করেছ তখন সে হ করিছ। এইটাই আ েয  র। আমরা যিদ িঠক িঠক যুি বাদী হই 
তাহেল িব ানীর কথাও িনেত হেব অ  িদেক ঋিষেদর কথাও িনেত হেব। ঋিষরা এই কথাটাই বলেছন, তুিম  য মন 
িদেয় বিহজ গৎ  দখছ  সই মন িদেয়ই অ জ গতও  দখা হে । অ জ গেতর মূল স ােক যখন  দেখ িনে  তখন  দখেছন 
ঈ রই সত  বািক সব অিনত , ঈ র ছাড়া িনত  বেল িকছু  নই। আর এই জগেতর যা িকছ ুহেয়েছ  সটা হয় বলেবন 
তারঁ  থেকই সৃি  হেয়েছ আর তা নাহেল বলেবন ঈ রই সব িকছ ুহেয়েছন। ঈ র আর তারঁ সিৃ  কখন আলাদা হেত 
পােরনা, এটা খুবই সহজ যুি । ঈ রই যিদ স ৃি  কের থােকন, তাহেল ঈ র িক িদেয় স ৃি  করেবন? ধরলাম মািট িদেয়ই 
িতিন সিৃ  করেছন। তাহেল মািটটা িক ঈ েরর বাইের? মািট যিদ ঈ েরর বাইের হয় তাহেল ঈ েরর সীমানা সীিমত হেয় 
 গল। ঈ র সিৃ র উপকরণেক যিদ তাঁর বাইের  থেক িনেয় আেসন তাহেল ঈ েরর বাইেরও িকছু আেছ। ঈ েরর বাইের 
যিদ িকছু থােক তাহেল িতিন  তা আর অন  হেলন না। ঈ র যিদ সীিমত হেয় যান তাহেল িতিন িকেসর ঈ র? ঈ র 
যিদ অন  হন তাহেল সিৃ  মােন ভগবানই হেয়েছন। এই কথাই  বদা   থম  থেক বেল যাে । তুিম  য বলছ ভগবান 
আর তাঁর সিৃ  আলাদা এটা  তা  তামারই যুি েত দাড়ঁােব না।  বদা েক এখন  য সবাই মানেত    কেরিছ এই জ ই, 
 বদাে র কথা খুব যুি  স ত। 
 
 আেগকার িদেন  বদাে র কথা সবাইেক জানেত িদত না। িক  ইদািনং কােল সবাই  বদা ী হেয় যাে ন। 
মদনেমাহন মালব  একিদেক  া ণ আবার অ  িদেক  চ   গাড়ঁা িহ  িছেলন। ভারত তখনও পরাধীন,  সই সময় 
বৃেটেনর  হাম  সে টারী এেসেছন, িতিন খুব ভােলা মা ষ িছেলন।  হাম  সে টারী মদনেমাহন মালব েক খুব িমি  কের 
িজে স করেলন ‘আিম যিদ চাই িহ  হেত পাির’? মদনেমাহন মালব  খুব  ঘ ার দিৃ েত তািকেয় বলেছন ‘এই জে েতা 
 কান মেতই হওয়া যােব না, িক  যিদ িহ  হওয়ার খুব ইে  থােক তাহেল আগামী জে  চ াল হেয় ভারেত জ ােত 
হেব। আর কেয়ক জ   চ া কের শূ  হেয় তারপর  সখান  থেক আে  আে  িহ ধেম র মূল   ােত আসেত পারেবন’। 
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মদনেমাহন মালব  এটা কােক বলেছন? বৃেটেনর  হাম  সে টারীেক, যার অধীেন ভারেতর শাসন চলেছ, মােন িনেজর 
রাজােক বলেছন। িহ ধেম র আবার সবাইেক  বদাে র কথা বলা হত না। এই কারেণ  বদাে র এত যুি  স ত দশ ন 
ভারেত  লাকচ ুর অ রােলই পেড় িছল। শােহনশা আকবেরর একবার খুব ইে  হেয়িছল  বদাে র কথা  নেবন। এক 
পি তেক িঠক করা হল।  সই পি ত  সাজা বেল িদল ‘আপিন মুসলমান, আপনার কােছ আিম  যেত পারব না’। বাদশা 
বলেলন ‘িঠক আেছ, আিমই আপনার কােছ আসব’। পি ত দশ হাত িছটেক বলেছ ‘আপনােক  তা আিম ঢুকেতই  দব 
না’। তাহেল বাদশা িকভােব  বদা   নেবন? আকবেরর রাজমহেলর পােশ এক কিপকল বসান হল। কিপকেলর মেধ  
একটা খািটয়া লািগেয় তােত পি ত মশাইেক বসান হল।  সই কিপকল িদেয় পি তেক রাজমহেলর ছােদর উপর  তালা 
হল। আকবর বাদশা বসেলন ছােদ আর পি ত মশাই বেস রইেলন কিপকেলর খািটয়ােত। শূে  ঝুলেছন। তাও আবার 
িদেনর  বলােত পি ত আসেবন না, িদেনর  বলায় মুসলমােনর মুখ  দেখ  ফলেত হেব।  া ণ মশাই এখন আকােশ 
ঝুলেছন, ওখান  থেক রােত িতন  থেক চার ঘ টা ধের শােহনশা আকবরেক  বদা  িশ া িদেয়িছেলন। িতন চার ঘ টা বলা 
হেয় যাওয়ার পর  া ণ মশাইেক কিপকল  থেক নািমেয়  দওয়া হত। উইিলয়ম  জাে রও খুব ইে  হেয়িছল সং তৃ 
 শখার। পের উইিলয়ম  জা ই সং তৃ ইংরাজী অিভধান রচনা করেলন। বাংলার যত  া ণ িছল  কউ রাজী হি ল না 
তােঁক সং ৃত  শখােত। আপিন    , আপনােক সং তৃ িশ া  দওয়ার  কান   ই  নই। অেনক কে  এক  া ণেক 
রাজী করান  গল। আিম  তামােক সং তৃ পড়াব িক  আমার এই ঘর, ঘেরর বাইের এই উেঠান, উেঠােনর এতট ু  গাবর 
 লপা থাকেব, তার বাইের  তামােক বসেত হেব। আিম িনেজর মেনর মত বেল যাব আর তুিম  েন যােব। আর  রাজ 
 তামােক গ া  ান কের আসেত হেব। উইিলয়ম  জা   রাজ গ া  ান কের উেঠােনর একটা ধাের  কান রকেম বেস 
থাকেতন,  সখােন বেস বেস সব িলেখ  যেতন। এইভােব বছেরর পর বছর  লেগ  থেক িতিন সং তৃ ভাষা আয়  
করেলন। আজ এখন ওনার িডকশানাির ব বহার কের চেলেছন। এই  া ণরাই এখন তারঁ অিভধান পেড়।  া ণরা িছেলন 
এই রকম,  বদা  কাউেক জানেতই িদত না। িক  এখন  বদা  যখন জানাজািন হেয়  গল তখন সবাই  দখেছ এর মত 
সহজ যুি  আর  কান ধম  শাে ই  নই।  ামীজী বারবার বলেছন বেনর  বদা েক জনসমােজর মেধ  িনেয় আসেত হেব। 
িক   া ণরা এই িবদ া িকছুেতই অপরেক িদেত চাইত না, অ  িদেক বলত আিম  তামার  থেক    ।  কন    ? 
আমার কােছ এই িবদ া আেছ। আমােদর ঋিষরা এই কথাই বেল  গেছন আিম  য মন িদেয় বিহজ গত  দখিছ  সই মন 
িদেয়ই আমার অ জ গতেকও  দখিছ। আমার অ জ গতেক যিদ তুিম ভুল বল তাহেল  তামােক  তামার বিহজ গতটােকও 
ভুল বলেত হেব। 
 
 মহাভারতই হল িঠক িঠক িহ ধম । উপিনষদ, গীতা িহ েদর দশ নটােক বেল িদে  িক  আসল ধম   মহাভারতই 
বেল িদে । আমােদর সবার জীবন-যাপন িক ভােব করেত হেব, কখন  কান ধম েক তুিম  হণ করেব,  তামার জীবেনর 
বা ব িদকটােক তুিম িকভােব  হণ করেব, এই েলা মহাভারত িব ািরত ভােব িবেশষ ভােব শাি পেব   বেল িদে , 
 য েলা আমরা এর আেগ অেনক আেলাচনা কের এেসেছ। এর মেধ   যটা মূল কথা হল আমােদর মেন অেনক আবজ না 
জেম আেছ। এই আবজ না  েলা আমােদর বারবার ভােলা  থেক খারােপর িদেক িনেয় যােব। যিদ আমরা খারােপর িদেক 
যাই তাহেল আমােদর আরও নীেচ  থেক গভীর নীেচ িনেয় যােব।  সইজ  ওনারা  দখেলন এমন অেনক িকছু আবজ না 
আেছ  যটা এক জে  পির ার হয় না। তখন তাঁরা এই পুনজ ে র ধারণাটােক িনেয় এেলন। এখন পুনজ   হয় িক হয় না 
আমরা িকছুই জািননা। ঠা রও বলেছন – অেনেক বেল  গেছন তাই মানেত হয়। িক  পির ার কের  কউ  কাথাও িকছু 
বলেছন না  য িজিনষটা এই এই।  ী ান বা মুসলমানরা বেল মৃতু র পের সব  শষ, মৃতু র পর আর িকছ ু নই। যাঁরা খুব 
উ মােগ র  বদা ী তারঁাও বেলন মুি  হেয়  গেল আর জ -মৃতু  িকছু থাকেব না। এও বেলন  য, মুি  হেয়  গেল 
 দেখন জ -মৃতু  বেল িকছুই  নই, আরও বেলন জ -মৃতু  বেল িকছু িছলই না। িক  সাধারণ মা ষেক যিদ জ -মৃতু  
বেল িকছ ু নই বেল  দওয়া হয় তাহেল অনাচার খুব  বেড় যােব।  সইজ  আমােদর ঋিষরা এমন একটা ধারণা আমােদর 
িদেয় িদেলন  যটােক  মািণতও করা যােব না আবার অ মািণতও করা যােব না। িক      াভািবক জীবন-যাপন করার 
প া  েপ এই ধারণাটা অিত মহৎ। পুনজ ে র ধারণােত আমােদর জীবেনর একটা অথ   খঁুেজ পাওয়া যায়। তা নাহেল 
মা ষ যিদ ভােব এই জ   পেয়িছ আমােক মের  যেত হেব তাই যত পার  ভাগ কের নাও,  স চুির কেরই  হাক, 
লুেটপুেটই  হাক আর কা র গলা  কেটই  হাক। িক  ঋিষরা ধ ােনর গভীের িগেয় যখন  দখেছন স াটা িঠক এই রকম 
তখন তারঁা বুঝেত পারেলন, এই স ােক  জেন িনেল সম  রকেমর  শাক  মাহ  থেক মুি  পাওয়া যায়। তখনই  বাঝা 
যায় জ -মৃতু  বেল িকছু  নই। 
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পর াশ র গী তা 
 এরপর আসেছ পরাশর গীতার কথা। যুিধি র ভী েক বলেছন, আমােক এমন িকছ ুবলুন যােত আমার ইহকাল 
আর পরকাল  েটাই ভােলা হয়। তখন ভী  যুিধি রেক বলেছন ‘এই ব াপাের আিম আর  তামােক িক বলব, তুিম  তা 
সবই জান। তেব  তামােক আিম একটা পুরেনা কথা বলিছ। রাজা জনক আর পরাশর মুিনর মেধ  একটা সংলাপ 
হেয়িছল’। পরাশর মুিন ব াসেদেবর িপতা। অথবা এটাও হেত পাের পরাশর মুিন বেল অ   কউ আেরকজন িছেলন। 
এখােন একই নােম অেনক ঋিষ মুিনেক পাওয়া যায়। আর িমিথলারা রাজার উপর একটা বর িছল। িযিনই িমিথলার রাজা 
হেবন িতিনই     হেতন।  সইজ  এটা পির ার নয়  য, জনক একজন িছেলন না অেনকজন িছেলন। আমােদর কােছ 
 য কািহনী েলা আেছ তােত  বাঝাই যায়  য, জনক অেনকজন িছেলন। িমিথলার রাজার এইটাই িবেশষ   য একিদেক 
িতিন রাজা অ  িদেক িতিন আবার    ।  
 
 একবার পরাশর মুিন রাজা জনেকর কােছ  গেছন িকছ ুআেলাচনা করেত। পরাশর মুিন রাজা জনকেক বলেছন 
ধম  এব কৃতঃ   য়ািনহেলাে ক পর  চ। ত াি  পর মং না ি  য থা  া ম ণ ীিষণ ঃ।।১৩/২৮৩/৬। মণীিষরা বেলন 
এই  লােক ধম  কায  ই   য়ঃ। ধম  কােয  ইহকাল আর পরকাল  েটাই ভােলা হয়। তামা বা  পতেলর উপর যিদ  সানার 
জেলর  েলপ  দওয়া হয় তখন এ েলােক  সানার মতই মেন হয়। িঠক  তমিন  ািণেদর উপর পূব কতৃ কম  যা করা 
হেয়েছ তার  েলপ লাগান থােক। আমরা আেগ আেগ যত কম   কেরিছ  সই কম  আমােদর  ঢেক রােখ। জিম, সার যতই 
থা ক ওর মেধ  বীজ না থাকেল অ ুেরা গম হেব না। িঠক  তমিন যত ণ  কউ পূণ কম  না কের তত ণ  স কখন  খী 
বা সমৃ শালী হেত পােরনা।  সইজ  মা ষ মৃতু র পর শরীর ধারণ করার পর আেগর আেগর জে   য কম  কেরেছ তারই 
ফল পায়। আমরা এখন  য ফল পাি , ভােলা ম  যা িকছু, এটা িক  এই জে র ফল নয়। এই জে   য কম  টা করা 
হে , এই কম টা  ধ ুআেগর আেগর কেম  র  য ফলটা চাপা আেছ তার মুখটা খুেল  দয়। ভােলা কেম রও মুখ খুেল  দয়, 
ম  কেম রও মুখ খুেল  দয়, আর যা িকছু  ভতের আেছ  স েলা  ড়মুড় কের  বিরেয় আেস। এই ভােলা ম  ফেলর 
 িত আমার  যমন  যমন  িতি য়া হেব,  সইভােব তার ফল আবার আগামী জে র জ   তরী হেয় যাে ।  যমন আিম 
একটা বীজ  রাপণ করলাম, তার  থেক একটা গাছ হল। ঐ গােছর ফেল  য বীজ হেব  সই বীজটা পের কােজ লাগেব। 
গাছ  থেক বীজ পড়েল সে  সে ই গাছ হেব না, বীজেক  তরী হেত একটা সময় িদেত হেব। িঠক  তমিন আমরা  য কম  
এখন করিছ  সই কেম র বীজ  তরী হেত একটা সময় লাগেব। এইভােবই আেগর আেগর কম  যা করা আেছ তার ফল 
এখন  বেরাে । ঋিষেদর কােছ এই কম বাদটা একটা আলাদা শা । তেব এনারা বেলন অত   গিহ  ত কম  যিদ হয় তার 
ফল িক  সে  সে  িদেয়  দেব। যতই পূণ কম   থা ক ওর ফল চাপা থাকেব না। অত   গিহ  ত কেম র একটা উদাহরণ 
হল কাউেক খুন করেল এই জে ই তােক  জেল  যেত হেব।  কউ যিদ পটািসয়াম সায়নাইড  খেয়  নয় সে  সে  মৃতু র 
 কােল ঢেল পড়েব। এ েলা অত   গিহ  ত কম । আমরা  য সাধারণ কম  করিছ এ েলা  তরী হেত সময় লাগেব, িক  িকছু 
িকছু কম  খুব  জারােলা, ওই কম  করেল সে  সে  ফল িদেয়  দেব।  সইজ   দখা যায় যখন মা ষ  কান  দবতােদর 
পূজা কের তখন বেল  দওয়া এই  দবতার পূেজা করেল সে  সে  ফল িদেয়  দেব। এ েলা বলা  ধ ুমা ষেক  টেন 
িনেয় আসার জ । একটা মা েষর  চুর ক  থােক, এখন তােক যিদ বলা হয় ভাই তুিম আেগর আেগর জে  অেনক 
পাপ কেরছ তাই এই ক  পা , এখন ভােলা ভােলা কাজ কর ধীের ধীের সব িঠক হেয় যােব। এেত মা ষ সা না পায় 
না। তাই তােক বলা হয় তুিম যিদ অমুক পূেজা কর তাহেল সে  সে  ফল  পেয় যােব আর  তামার ভােলা হেত থাকেব। 
আমােদর িক  মেন রাখেত হেব এ েলা সবই একটা িজিনষেক ব াখ া করার জন এক একিট মেডল। 
 
 যারা নাি ক বা যুি বাদী তারা বেল  ার েক  তা  ত    দখা যায় না আর  ারে র অি   সচূক  কান 
অ মান  মাণও  নই  সইজ  আিম এই  ার েক মািন না।  দবতা, গ ব , দানব এই  যািন েলা  াভািবক। মােন  কউ 
বড়েলােকর বািড়েত জ  িনে ,  কউ গরীেবর বািড়েত জ াল,  কউ িহ  হেয় জ  িনে   কউ মুসলমান হেয় জ াে  
এ েলা সব  াভািবক, ঘটনাচে  িগেয় জ  িনে  তাই িনেয় এত মাতামািত করার িকছু  নই। মহাভারত কত  াচীন    
িক  তখনই মহাভারেত এই ধরেণর মত িনেয় আসা হেয়েছ  য এই  য  তামরা  ার   ার  করছ এর  কান  ত   
 মাণ পাওয়া যায় না, অ মান িদেয় যুি  িদেয়ও দাঁড়ায় না। বত মান যুেগ যুি বাদীরা  যটা বলেছ  সটা নতুন িকছ ুবলেছ 
না, মহাভারেতই অেনক আেগ  দিখেয় িদে  যুি বাদীরা তখনও িছল। 
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 পরাশর মুিন তখন নাি ক বা যুি বাদীেদর এই যুি র িব ে  উ র িদে ন।   ত  যা ি  কৃত ং কম  ন 
সম রি  সদ া জন াঃ ।  ত  ব ত  ফল াে ৗ কম   চ াপ চতুিব ধ  ।।১৩/২৮৩/১৩। মা েষর যখন মৃতু  হয়, মৃতু র 
পর যখন আবার জ  হয় তখন তার কখনই মেন থােক না এর আেগর আেগর জে   স িক কম  কেরিছল। িক      কের 
হঠাৎ খারাপ যিদ িকছু হয় তখন  থেমই তার মাথায় আেস আিম মন, বাণী,  ন  ও ি য়া এই চারেট িদেয় আিম িকছু 
খারাপ কাজ কেরিছলাম  সইজ  আমার এই  রব া হেয়েছ। একটা িজিনষেক যখন জানা হয় তখন তােক ষ    মাণািদর 
 ারাই জানা হয়, অথ  াৎ একটা িজিনষ সত  িকনা ছয় ভােব জানা যায়। একটা  যমন  ত  , এখন আমােদর গরম লাগেছ 
এটা না  বাঝার িকছ ু নই। এখােন  য যতই যুি  িদেয়  বাঝাক  য গরম হওয়ার কথা নয়, িক  আিম পির ার বুঝেত 
পারিছ আমার গরম লাগেছ। ইি য়ািদর  ারা যা  ত   ভােব  বাঝা যায়  সটাই  ত    মাণ। ি তীয় অ মান  মাণ, 
 যটা যুি  িদেয়  বাঝা হয়। আিম  পুের ঘুিমেয়িছলাম, ঘুম  থেক উেঠ  দখিছ সামেনর রা াটা  ভজা, আিম বুেঝ িনলাম 
 য  পুের বৃি  হেয়িছল। আিম বৃি   দিখিন িক  অ মােন বুেঝ  গলাম বিৃ  হেয়িছল। এই রকম আেরকিট  মাণ হল 
ঐিত , ঐিত   মাণ হল পর রা ভােব  যটা চেল আসেছ, এর  কান ইিতহাস  নই। পর রােত একটা  ােনর কথা 
চেল আসেছ  সটােকও একটা  মাণ িহসােব মানেত হয়। ঠা রও বলেছন, ঋিষরা যখন  মেনেছন তখন ঐটা মানেত হয়। 
ঐিত   মাণেক সবাই আবার মােন না। এখােন মহাভারত িক  ঐিত   মাণেক  মান  েপ মানেছ। এনারা একটা 
উদাহরণ  দন,  ােমর ধাের একটা পুরেনা িপ ল গােছ আেছ,  ােমর  লােকরা বেল ঐ গােছ একটা   তনী থােক। এখন 
যারাই ওই গােছর তলা িদেয় যােব তারাই  মেন  নেব। এরপর  কউ এেস  দিখেয় বেল  দেব এখােন   তনী বেল িকছু 
 নই। তখন এইটাই ঐিত  হেয় যােব, আেগ িছল এখন আর  নই। িঠক  সই রকম যখন  কউ  মাণ কের  দেব  য 
পুনজ   বেল িকছু  নই তখন ঐটােকই  মেন  নেব  য পুনজ   বেল িকছ ু নই। িক  পুনজ     নই এটােক  কউ  মাণ 
কের িদেত পারেছ না। যখন এটারও  মাণ  নই ওটারও  মাণ  নই তখন িক িনেয় চলেত হয়? ঐিত েক িনেয়ই চলেত 
হয়। আবার একজন বলেত পাের আিম ঐিত েক মািন না। তা মানেব না যখন মানেব না,  কউ  তামােক মানেতও বলেছ 
না। এনারা এইটাই বলেবন আমােদর এর  মাণ হল ঐিত   মাণ। শ রাচায  গীতােত এই কথাই বলেছন, ঋিষরা বেল 
 গেছন তাই  সটােকই  মাণ বেল  মেন িনেত হেব। তাহেল  গ -নরক, পুনজ   ািদর িক  মাণ? হয় শ   মাণ, শ  
 মাণ মােন  যটা শাে  বলা আেছ। এই িজিনষটা সত   কন? বাইেবেল বলা আেছ বা  কারােন বলা আেছ। আিম  কারান 
মািন না। তাহেল  তামার জ  এটা সত  নয়।  ামীজী খুব   র একটা ব ৃতা িদি েলন, তখন একজন উেঠ বলল আিম 
িক  আপনার সে  একমত নই।  ামীজী তােক বলেছন, তাহেল এই কথাটা  তামার জ  নয়। ঋিষরা  কান মতেক 
 াপনা কেরন না, তারঁা মেতর ব াখ া কেরন।  কউ যিদ ঋিষেক িগেয় বেল আপনার সােথ আিম িবচার করেত চাই। তখন 
ঋিষ বলেবন আিম ভাই িবচার করেত পারব না, তুিম যিদ বুঝেত চাও আিম বুিঝেয় িদেত পারব। ধেম র খুব স ূ িজিনষ 
িনেয় আমরা এখন আেলাচনা করিছ। এই চারেট ছাড়া আেরকটা  মাণ হয় উপমান  মাণ, উপমান  মােণ তুলনামূলক 
ভােব  মাণ করা। আিম  কান িদন নীল গাই  দিখিন, িক  বণ  নােত  েনিছ গ র মত  দখেত একটা  ািণ, তার গােয়র 
রঙ কতকটা নীল রেঙর মত, আর  স হিরেণর মত  দৗড়ায়। এখন আিম  কাথাও  দখলাম িতনেট গ   দৗেড়  গল, 
 দেখই আিম বেল িদলাম এ েলা নীল গাই। আিম নীল রঙ জািন, গ  িক রকম  দখেত জািন, হিরণ িকভােব  দৗড়ায় 
 সটাও জানা আেছ। সব কিট িমিলেয় যখন  চােখর সামেন এেস  গল তখন বুেঝ  গলাম ঐটাই নীল গাই। আর ষ  
 মাণ হল অভাব  মাণ। একটা িজিনেষর অভাব,  যমন এই  টিবেল  াশ আেছ,  বাতল আেছ িক  ঘিট  নই। আমােক 
যিদ বলা হয় এখােন ঘিট  নই, তখন একটা অভাব  বাধ আসেব। মজার ব াপার হল  ত    মাণ, উপমান  মান আর 
অভাব  মাণ এই িতনেট  যন খুব কাছাকািছ। অ  িদেক অ মান  মাণ, শ   মাণ আর ঐিত   মাণ এই িতনেটেক 
আবার এক রকম মেন হেব।  সইজ  অেনেক  ত   আর অ মান  মাণ ছাড়া আর  কান  মাণ মানেত চান না। অভাব 
 মাণেক তাঁরা  ত    মেণর মেধ ই  রেখ  দন। িক   ধু অভাব  মাণেক মানা না মানার উপর পুেরা দশ ন পাে  
যায়। যিদ  কউ ঐিত   মাণ না মােন তাহেল িতিন পুনজ   েকও মানেত পারেবন না। পুনজ    যিদ না মানা হয় তাহেল 
পুেরা ধম  টাই তারঁ পাে  যােব।  যমন  ী ান ধেম  আেগ পুনজ   মানা হত। পের  ী ান ধেম র বড় বড়  নতারা একি ত 
হেয় একটা িমিটং কেরিছল আমরা পুনজ    মানব িক মানব না। অেনক আেলাচনার পর  ভাট  নওয়া হল, তখন 
পুনজ  েক যারা মানেত চাইেলন না তারা এক  ভােট িজেত  গল।  সই  থেক  ী ানরা িঠক কের িনল আমরা পুনজ   
মানব না। ইসলাম ধেম  আরও মজার ব াপার, তারা ভূত মানেব, িজন মানেব িক  পুনজ    মানেব না। এটােক ইসলাম 
অ  ভােব ব াখ া কের িক  পুনজ   মানেব না।  
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  ামীজী যখন িবেদশ  থেক িফের কা ীের ঘুরেত  গেছন তখন  সখােন এক  মৗলবী  ামীজীর উপর খুব  রেগ 
িগেয়িছেলন, কারণ তার এক িশ   ামীজীর কােছ খুব আনােগানা করেত    কেরিছল।  মৗলবী এক অিভশাপ িদেয় 
 ামীজীর উপর এমন এক বাণ মারল  য  ামীজীেক িতন িদেনর মেধ  র  বিম কের কের এখান  থেক পালােত হেব। 
িঠক তাই হল,  ামীজীেক কা ীর  থেক পািলেয় আসেত হেয়িছল। পের  ীমােক  হেস  হেস  ামীজী বলেছন ‘এই  তা 
 তামার ঠা র! আমােক র া করেত পারেলন না’।  ীমাও  হেস বলেছন ‘শি  মানেত’।  ামীজীও বলেছন ‘তা তুিম 
যাই বল ঠা রেতা র া করেত পারেলন না’।  ীমা বলেছন ‘বাবা! ঠা রেতা গড়েত এেসেছন ভাঙেত আেসনিন’।  মৗলবী 
 য বাণটা মারেছ এখন  স বাণ যিদ কাজ না কের তখন ঐ শি র  িত তার আ াটাই চেল যােব। ম শি , অিভশাপ 
শি েত  য কাজ হয় এই িনয়মটাই তাহেল উেঠ যােব।  সইজ  ভগবান এই িনয়মটােক মাথা  পেত  মেন িনে ন আর 
িনেজর িশ েকও  মেন িনেত বলেছন। কারণ তা নাহেল পুেরা িজিনষটা  থেক   াটাই উেঠ যােব। 
  
 পরাশর মুিন নাি করা  য যুি  েলা ব বহার কেরন  সই িনেয় বলেছন। নাি করা  থম বেল  লাকযা া  বােহর 
জ , মেনর শাি র জ   বদেক  মাণ বেল  হণ করা হেয়েছ। অথ  াৎ নাি করা বলেত চাইেছ  বেদ  য কম ািদ করেত 
বলা হেয়েছ, ধেম র কথা যা বলা হেয়েছ এ েলােক  মাণ  কন বলা হেয়েছ? জীবনটা যােত  েখ চেল যায়, মনেক শাি  
 দওয়া হয়, এর বাইের আর িকছ ু নই। মহাভারেতর সময়  থেকই এই যুি   েলা চলেছ। এখনকার িদেনর যুি বাদীরা 
 য নতুন নতুন কথা বলেছ এ েলা িকছুই নতুন নয়, অেনক আেগই  সই মহাভারেতর সময়  থেকই চেল আসেছ। 
 সইজ  গীতা উপিনষদ পেড়  সই সময়কার মা েষর িবিভ  িচ াধারা ও তারা িক ধরেণর যুি  ব বহার করত তার সে  
পিরচয় হওয়া যায় না। আর বলেছন পূব  জে র  য কথা েলা বলা হয় এর একমা  উে   হল মা ষেক  ধয  অবল ন 
করা। তুিম  ঃখ-কে   কন আছ? তুিম পূব জে  িকছ ুখারাপ কাজ কেরিছেল। িক  এ রকমিট নয়। ব ৃ অ শাসন  , 
এইটাই ঐিত   মাণ, িযিন  ানবৃ , িতিন বেলেছন, তারঁ কথা  মেন িনেত হয়। ঠা র বলেছন – মা  ছেলেক বলেছ 
অমুক  তার দাদা হয়,  ছেলর পা া  ষাল আনা িব াস  য  স তার দাদা হয়। মা বেল িদেয়েছ ঐ ঘের জুজ ুআেছ,  ছেল 
 মেন  নয় ঐ ঘের জুজুই আেছ। কারণ বা া  ছেল মােক িব াস কের। যাঁরা  ানবৃ  তাঁেদর কথােক সব সময়  মেন 
চলেত হয়।  যমন আমরা  েন আসিছ ভূত বেল িকছু আেছ। িক  আিমও  কান িদন ভূত  দিখিন আপিনও  কান িদন ভূত 
 দেখনিন। িক  ঠা র বলেছন – রাখােলর সােথ এক জায়গায় িগেয়িছলাম।  সখােন কেয়কিট ভূত এেস আমােক বলেছ 
‘তুিম এখান  থেক চেল যাও,  তামার গােয়র গ  আমরা স  করেত পারিছ না’। ঠা র হেলন  ানবৃ ।  ামীজী তখন 
িহমালেয় ঘুরেছন। একিদন  দেখন সামেনর একটা বািড়েত আ ন  লেগ  গেছ।  সই বািড়  থেক একটা  মেয়র িচৎকার 
 ভেস আসেছ, আমােক বাঁচাও বাচঁাও। ঐ অ কার রাে   ামীজী িক কের যােবন বুঝেত পারেছন না।  সিদন রাে  
 ামীজীর আর ঘুম হল না। সকােল হেতই তারঁ আেশপােশর  লাকেদর বলেছন ‘আের কাল  দখলাম ঐ বািড়েত আ ন 
 লেগ  গেছ’। তখন তারা  ামীজীেক বলেছ ‘না  ামীজী, ওখােন আেগ একটা বািড় িছল, ঐ বািড়েত আ ন  লেগ 
একবার সিত ই একটা  মেয় পুেড় মারা িগেয়িছল’। আপিন ওর ভূতটােক িন য়ই  দেখেছন।  ামীজী ঐ দ ৃটা 
 দেখিছেলন। তারপর িজম করেবটর জীবেনও অেনক ঘটনা আেছ। িজম করেবট একজন  ী ান, তার উপর আবার 
একজন িশকারী, সারা রাত জ েল ঘুের ঘুের বাঘ মারত। িতিন তারঁ জীবনীেত বণ  না করেছন, একবার একটা নরখাদক 
বাঘেক মারেত  গেছন।  সই  ােম  কান  লাক  নই, বােঘর উৎপােত সব পািলেয়  গেছ। িতিন একটা জায়গায় ঘািঁট 
 গেড় ওত  পেত আেছন বাঘ মারেবন বেল।  সই রাে  হঠাৎ তার পােশর ঘেরই একটা  লােকর িচৎকার  নেত  পেলন, 
 লাকটা িচৎকার কের বলেছ আমােক বােঘ ধেরেছ। আর সিত ই িতিন  নেত পাে ন বাঘ যখন িশকার কের তখন  স 
 যমন মুেখ আওয়াজ কের,  সই আওয়াজ হে । তারপর বুঝেত পারেলন  য  লাকটা এবার মের  গল। িজম করেবট খুব 
আতি ত হেয়  গেছন, তার মােন তার পােশর ঘেরই বাঘটা আেছ। সকােল আেলা হেতই  দেখন  কাথাও  কান বােঘর বা 
মা েষর  কান িচ ই  নই। িতিন  ফরত এেস  লােকেদর ঘটনাটা বলেলন। তখন  লােকরা বলেছ, আপিন  যখােন িছেলন 
তার পােশর ঘেরই বাঘ ঐ  লাকিটেক  মেরিছল, ঐটাই বােঘর  শষ িশকার িছল। আর ঐ সময় ঐ  লাকিট এই রকম 
আওয়াজ কেরিছল।  িজম করেবেটর জীবেন এই ধরেণর কেয়কিট ঘটনার অিভ তা হেয়িছল। এটােক আমরা িক বলব? 
ভূত না অ  িকছু, না এমনও হেত পাের এেককটা ঘটনা  যন ছাপ পেড়  গেছ  সটাই আবার  যন আিম নতুন কের 
 দখিছ।  যমন িভিডও ািফ করার পর আিম আবার ঐ িভিডওটা  দখিছ। আমরা জািন না সিত ই এ েলা িক।  সইজ  
এনারা বেলন আেগ তুিম ধম েক ধর। ধম েক  কন ধরেব? ধম  হল শ   মাণ,  বেদ আেছ বেল এটােক মানেব। ি তীয় 
 ানব ৃরা  যটা বেল  গেছন, আমােদর ঐিতে   যটা চেল আসেছ  সটােক  মেন িনেত হয়, যিদ না মান তাহেল িবপেদ 
পড়েব। আমরা বলেত পাির  ত    মাণ ছাড়া িকছু মানব না।  কউ বলেছ না  তামােক মানেত। আর  ত    মােণ  তা 
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 েটা িজিনষই  দখ, একটা  দখ জীবন আেরকটা  দখ মৃতু । এই  েটা ছাড়া  তা  ত   িকছু  দিখনা, তাই কাল যখন 
মৃতু   তামােক িঘের ধরেব তখন আর কা াকািট করেব না।  
 
 পরাশর এরপর  যটা বলেছন এটা মহাভারেতর খুব  চিলত মত। তে ত া  ঃখ য়ং কৃ া  কৃতং ক ম  
 সবে ত।  কৃত য়া  ৃুত  ত  িবি  ম জাি ধপ। ।১৩/২৮৩/১৮। যখন পূণ ফেলর উদয় হয় তখন পাপ েলা চাপা 
পেড় যায়। পূেণ র ফল যখন  শষ হেয় যায় তখন চাপা পেড় থাকা পােপর ফল েলা  বেরােত থােক।  ীমা এর উপমা 
িদে ন ঘুিড়র লাটাইেয়র  েতার সােথ। লাটাইেয়র যখন  েতা ছাড়া হয় তখন  য রেঙর  েতা  যমন  যমন  গাটান িছল 
 সই  েতাই  বেরােত থােক। এক সময় লাল রেঙর  েতাই  বেরােত থােক, আবার যখন সাদা রেঙর  েতা  বেরােত 
থােক তখন  ধ ুসাদা  েতাই  বেরােত থাকেব।  মাটামুিট এটাই সবার জীবেন  দখা যায়। যখন ভােলা চেল তখন ভােলাই 
চলেত থােক। যখন খারাপ চেল তখন খারাপই চলেত থােক।  সইজ  ভােলা সময় অহ ার করেত  নই, মাথা নত করেত 
হয়। আর খারাপ যখন আেস তখন  ধ ুঠা েরর নাম কের  যেত হয় আর কা র  িত  দাষােরাপ না কের চুপচাপ মুখ 
বুেঝ স  কের ঠা েরর শরণাগত হেয় পেড় থাকেত হয়। ঐ খারাপ সমেয় ঠা েরর নাম করিছ বেল িকছু পূণ  অজ  ন হেয় 
 গল। পরাশর মুিন বলেছন – যারা িব ান পু ষ তারা  য কেরই  হাক কখন পােপর িদেক মন  দেব না। সব সময় 
ঈ েরর িদেক মন িকভােব থাকেত পাের এর জ   চ া কের  যেত হয়। তাহেল  ঃখ-কে র  তাড়টা কম আেস। 
 
 এই জগেত িঠক িঠক িন নীয় বা পাপী কারা? ভী  রাজে া  া ণঃ সব ভে  া  বে া হনী হাব া   
হীনবে ণ া হলস । ি ব াং াশ ীেলা বৃ ি হীনঃ  লীন ঃ সত া  ি ব ে া  া ণঃ  ী চ   া।। র াগী য ুঃ 
পচমাে না ে হে তামু েখ া ব া নৃপহীন  র া   । এে ত সে ব   শাচ তাং যা ি  র াজ   য া যু ঃ   হহীনঃ 
 জা । ।১৩/২৮৩/২৪-২৫। যিদ  ি য় ভীতু হয় তখন  স িন ার পা ।  া ণ যিদ সব ভি  হয় তাহেল  সই  া ণ 
িন নীয়। অনীহাবান  ব , মােন অেথ  র জ   চ া না করাটা  বে র পে  অত   িন নীয়। আর আল পরায়ণ শূ  
িন ার পা , মােন যারা  সবাকােয  আেছ তারা যিদ  েঁড় হেয় বেস থােক তখন  সই শূ  িন নীয় হয়। অশীল িব ান, 
িব ান িক  শীল  নই, অথ  াৎ সদাচার  নই  সই িব ান িন ার পা । কেলেজর  েফসর িক  িটউশািন কের  বড়ায়, অথ  াৎ 
তার শীেলর অভাব। অসদাচারী  িলন িন নীয়। ভােলা বংেশ জ  িক  সদাচার কের না। সত    ধািম ক িন নীয়। 
ধািম ক যিদ হয় তােক সত শীল হেত হেব, সত শীল না হওয়াটাই অধািম ক। আিম মি ের যাি , চরণামতৃ খাি ,  রাজ 
িনয়িমত গ া  ান করিছ, মােন আিম ধম   করিছ িক  অ  িদেক িমথ া কথাই সব সময় বিল, বাইের ধম াচরণ আর মুেখ 
িমথ া কথা বলা এটা খুবই মারা ক িন নীয়। এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম সেত র কত দাম, সদাচােরর কত 
মূল ।  সখােন বলা হেয়িছল যারা  চার,   া, বদমাইস তারাও িক  িনেজেদর মেধ  সত টােক ধের রােখ, তারাও 
িনেজেদর মেধ  িহংসা বৃি  কের না। তার মােন এই মূল েবাধ েলা হল শা ত, িচর ন। এই মূল েবােধর সে  কখনই 
পােটায়াির করেত  নই। আর  ক িন নীয়?  রাচািরণী  ী।  রাচািরণী মােন  ই আচিরণী, িনেজর  ামীেক  ছেড় অ  
পু েষর িদেক দিৃ পাত করেছ, এরা িন ার পা । তারপর বলেছন রাগীযু , অথ  াৎ িবষয়াস   যাগী।  যাগী িক  তার 
মন সব সময় িবষেয় পেড় আেছ।  য রা া কের িনেজই খায়  স পাপী। িনেজ খায় মােন, অিতিথেদর  সবা কের না, 
প পািখেদর খাওয়ায় না। আর মুখ  ব া হল িন নীয় পা । ভ েদর সামেন ভাষণ িদেয় যাে  িক  মুখ  , এর  থেক 
িন ার িকছ ুহেত পােরনা। ন ৃপহীন রাজ  িন নী, রােজ  যিদ িঠক িঠক রাজা না থােক তাহেল  সই রােজ র খুব িন া 
হয়। রাজা যিদ িশে র র ণ আর  ে র দমন না করেত পাের তাহেল  স িকেসর রাজা!  
 
 এই যত কজেনর নাম করা হল এরা হল  শাক করার  যাগ , এেদর নাম কের  চােখর জল  ফলেত হয়। এর 
িঠক উে া  েলা হল তােদর আ া। একজন  যাগী, যিদ তার িবষয় ত াগ না থােক তাহেল তার আ াই নাশ হেয়  গেছ। 
পরাশর মুিন বলেছন পূণ  কম   থেকই মা ষ উ বেণ   জ   নয়। এই  য মহাভারত এখােন একটা ধারণা িদল, ভােলা কম  
করেল পুনজ ে   স ভােলা জায়গায় যায়, যিদ আমরা ডারউইেনর  মিববত ন িথেয়ািরেক মািন আর ি তীয় যিদ পুনজ   েক 
মািন তাহেল এই ধারণাটােক আমােদর মানেতই হেব, অ   কান পথই  নই। কারণ যিদ আিম পুনজ   েক মািন তাহেল 
একজন  লাক যিদ ভােলা কাজ কের তারপর  স মৃতু র পর  স  কান িদেক যােব উপেরর িদেক না নীেচর িদেক? অব ই 
উপেরর িদেক যােব। কম বাদেক যিদ আমরা িঠক িঠক পুেরাপুির িব াস কির তাহেল মহাভারেতর এই ধারণাটা, পূণ  কম  
 থেকই মা ষ উ বেণ   জ   নয়, এটােকও িব াস করেত বাধ  হব। সম াটা  কাথায়? সারা  দশ এখন জািত থােক 
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িন া করেছ। জািত থােক যিদ িন া করেত হয় তাহেল কম বাদেকও িন া করেত হয়। িক  আমরা কম বাদেক অ ীকার 
করেত পারিছ না অ  িদেক জািত থােক মানেত পারিছ না। িক  কম বাদেক মানেল, পুনজ    মানেল জািত থােকও 
মানেত বাধ  থাকব। কম বাদ আর পুনজ ে র যুি  স ত পিরণাম হল এই জািত থা।  ামীজী িক  এই জািত থার 
িব ে   কান কথা বেলনিন, িবেদশী বড় বড় পি ত, যারঁা খুব গভীর িচ নশীল ব ি  তা ঁরাও বলেছ ভারেত জািত থা 
 কান সম া নয়। ভারেতর সম া হল  া ণবাদেক িনেয়।  া ণরা সমােজর সব িকছু  েযাগ  িবধােক িনেজেদর কােছ 
 ি গত কের  রেখেছ, এটাই হল কাল।  া ণরা বলেছ আিম সবার  থেক    ,  তামার জ  আিমই সব কের  দব, 
এইটাই আমােদর সব নাশ কের িদেয়েছ। জািত থার নােম উ বেণ  র  লােকরা  য  েযাগ িনে  এইটােকই  ামীজী ব  
করেত  চেয়িছেলন। আমােদর  দেশর ম ীরা শহেরর মেধ  যাতায়ােতর জ  লালবািতর গািড় ব বহার কেরন, লালবািত 
গািড়টা ব বহার করেছন এই কারেণ  য ম ীেদর সমেয়র দাম আেছ তাই  কান  ািফেক আটেক িগেয় সমেয়র যােত 
অপচয় না হয়  সইজ  লালবািতর গািড় ব বহার করেত  দওয়া হেয়েছ। লালবািত গািড়  দখেল  ািফক সে  সে  রা া 
কের িদে । এখন  ছাট বড় যত আমলারা আেছ তারাও িক সরকাির কােজ, িক িনেজর ব ি গত কােজ লালবািতর গািড় 
ব বহার কের চেলেছন। এইটাই  েযােগর অপব বহার। আমরা িনেজেদর  িবধাটু   পেত চাইিছ, এই  া ণরাও এক 
সময় ত ােগ ও পাি েত  সবার     িছল, িক  এখন এেদর না আেছ পাি ত  না আেছ ত াগ িক   েযাগ  িবধাটা 
আদায় করেত ছাড়েছ না। আেগ  া ণেদর এত স ান করা হত িতনেট িজিনেষর জ ,  যাগশি , পাি ত  আর ত াগ। 
এখন এই িতনেটর  কানটাই  া ণেদর  নই িক   েযাগ  িবধা সবটু  চাই।  ামীজী এই সামািজক  িবধা েলা পাইেয় 
 দওয়ার িব ে ই বলেছন।  ধ ু া ণেদর   ে ই নয়, এই  েযাগ- িবধার অ ািধকার পাওয়ার ই া আমােদর  ভােবর 
মেধ ই িনব  রেয়েছ। জািত থােত  কান  দাষ  নই, কারণ কম বােদর মেধ ই জািত থার ত  িনিহত হেয় আেছ। 
কম বােদর মেধ ই আেস পুনজ  , এই পুনজ    থেক  বেরােত হেল  তামােক  ধেম র অ  ান আেগ করেত হেব,  ধম  
সািধত করেত হেল জািত থােক অব ই মানেত হেব। এখন িবেদেশও কম বাদেক িনেয় িচ া ভাবনা    হেয়  গেছ। 
এরাও এখন কম বাদেক মানেত    কের িদেয়েছ। একিদেক পুনজ   মানেব না অ  িদেক এরা বলেত    কেরেছ it 
was my Karma, কম বাদ এমন একিট বাদ,  য িজিনষটা  কান িকছু িদেয় ব াখ া করা যায় না, িক  কম বাদেক িদেয় 
অিত সহেজই সব িকছুর ব াখ া কের  দওয়া যােব। কম বাদেক যখনই আমরা  মেন  নব, তখন কম বােদর সােথ সােথ 
িকছু িকছ ুমারা ক জিটল পিরণামও এেস যায়। তার মেধ  একটা পিরণাম হল জািত থা। জািত থােত উ বেণ    কন 
একজেনর জ  হে ? পূণ  কেম র  ারা।  ই ভাইেয়র মেধ  একজন ভােলা কাজ কেরেছ আেরক ভাই খারাপ কাজ 
কেরেছ। এবার কম বাদ অ সাের মৃতু র পর এই  ই ভাই িন য়ই এক জায়গােত যােব না,  য ভােলা কাজ কেরেছ  স 
ভােলা বংেশ জ   নেব,  য খারাপ কাজ কেরেছ  স নীেচর িদেক যােব। এইটাই কম বােদর সাহােয  ব াখ া করা হে ।  
 
 পরাশর মুিন বলেছন, পাপ স িক ত যত কম  আেছ,  সই কেম  র  ারা  লৗিকক যা িকছুই ভােলা  হাক না  কন, 
িব ান পু ষরা কখনই ওই পাপকেম   িল  হেবন না।  যমন  কউ যখন  মাটা টাকা ঘষু িনে  তখন তার অেনক টাকা হেয় 
যাে  িঠকই, আর  সই টাকােত অেনক  লৗিকক  খ আসেব, িক  ঘষু  নওয়া একটা পাপকম । এখােন এটাই বলা হে  
তুিম যতই  লৗিকক  খ পাও, পাপকম   যখােন আেছ  সিদেক  যও না। কারণ পাপকম  তুিম যতই লুিকেয় কর আর 
 কাে ই কর ফল তুিম পােবই পােব। অিত গিহ  ত হেল সে  সে  ফল িদেয়  দেব, অিত গিহ  ত না হেল কেয়ক িদন পর 
 দেবই  দেব। মুিন ঋিষরা  য কম   িল কের  গেছন  সই কম  িলেক অ সরণ করেত হয়, তার বাইের অ   কান িকছুর 
অ করণ করেত  নই।  
 
হং সগী তা 
 পরাশর গীতার মতই আেরকিট গীতা আেছ যার নাম হংসগীতা।   া একবার হংস  প ধারণ কের ঋিষেদর 
কােছ যাে ন, ঋিষরা আবার  জাপিত   ােক  দেখ অেনক   ািদ করেছন,  সই  ে র উ ের   া যা বলেছন  সটােক 
িনেয়ই এই হংসগীতা। এই রকম এক জায়গায় হংস  পী   া বলেছন – বা  সা য়ক া বদ না ি  তি   যর া হতঃ 
 শাচিত র া  হািন। পর  নাম     ত পতি  তা   পি ে তা নাবসৃে জ ৎ প ের ষু।।১৩/২৯২/৯। সায়ক হল এক 
ধরেণর তী  অ , ব ম, বশ ার মত তী  অ । কটূ কথা িদেয়, বাক বাণ িদেয়  য মা ষেক িব  করা হয়, বাক এই 
সায়ক অে র মতই তী ।   া বলেছন কট ূকথা মা েষর মেম র  ভতের িগেয় িব  হয়।  সই মা ষ সারা জীবন ঐ কটূ 
কথা ভুলেব না। যত িদন তার মেম র অ ঃ েল ব াথা থাকেব ততিদন িক  আমােকও পুড়েত হেব।  সইজ  যাঁরা িব ান 
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পু ষ, মহাভারেত িব ান পু ষ সব সময়ই আধ াি ক পু ষেক বলা হয়, আধ াি ক পু ষরা কখনই বাক বাণ ব বহার 
করেবন না।  ীমা খুব   র বলেছন,  খাঁড়া  লাকেক  খাড়ঁা বলেল ক  পায়, তাই তােক যিদ িজে স করেত হয় বলেত 
হয়  তামার পািট অমন  মাড়া হল িক কের।  ীমা আসেল বলেত চাইেছন যখনই কা র  কান  ব লতা বা কে র ব াপাের 
িজে স করেত হয় তখন এই ভােব িমি  কের অ  ভােব বলেত হয়। অেনেক মেন করেবন এটা এক ধরেণর চাতুির করা 
হে ,  যটা সিত   সটাই বেল িদেত হয়। িক  শা  কখনই এভােব সরাসির িকছু বলেত অ মিত  দয় না। এ েলা চাতুির 
নয়, এটাই ভ তা ও  শাভনীয়। মন িৃতেতও বলেছ অি য় সত  কথা ক ণ বলেব না, যত সত ই  হাক। িকছ ু  লাক 
আেছ গব   কের বেল আিম সত  কথা বলেত ভয় পাইনা, আিম সত  কথা ছাড়া বিলনা। শাে  এই ধরেণর অি য় সত  
কথা বলার  কান মেতই অ মিত  দয় না। বাক বাণ িদেয় মা ষ এমন এমন কথা বেল  য সামেনর মা ষটার  ভতরটা 
পুিড়েয় ছাই কের  দয়। 
 
  জাপিত   া ঋিষেদর বলেছন – যিদ  তামােকও  কউ কটূ কথা বেল  দয় তখনও তুিম শা ই থাকেব। এখােন 
  া একটা খুব মজার কথা বলেছন –  তামােক যখন  কউ আে াশবশতঃ কট ূকথা বলেছ  সই সময় তুিম যিদ শা  
মেন সব  েন চুপ কের থাক, তােত ঐ  লাকটার যত পূণ  কম  জমা আেছ সব  তামার কােছ চেল আসেব। এইভােব 
পূণ  েলা চেল আেস িক আেস না, িকংবা কাউেক কটূ কথা না বলেত উৎসািহত করার জ  বলা হে  আমােদর জানা 
 নই। তেব  দখা যায় কাউেক যিদ কট ূকথা বলা হয়,  স যিদ কটূ কথা  শানার পরও শা  ভাবটােক ধের রাখেত পাের, 
এই ধরেণর মা ষেদর জীবন অ  ধরেণর হয়। এর আেগ  যমন বলিছল, তােক বািড়েত সবাই সােপর মত ভয় কের, এই 
 লাকিট মৃতু র পর নরেক যােবই যােব। িঠক  তমিন আপনােক  কউ একটা কটূ কথা বলল আর আপিন স  কের িনেলন 
তখন আপিন একজন সিত ই মহাপু ষ। এখােন   া  থেম বলেলন, তুিম কাউেক কটূ কথা বলেব না। আর ি তীয় 
বলেলন,  তামােকও যিদ  কউ কটূ কথা বেল তখন তার পা া জবাব না িদেয় স  কের  নেব।  
 
 যখন ভারেত  াধীনতার সং ােমর তী তা  মশ দানা  বঁেধ উঠিছল, িবেশষ কের ি তীয় মহাযুে র সময়, 
 নেহ র উপর  সই সময় ইংেরজ সরকার কত অত াচার কেরিছল।  াধীন ভারেতর  ধানম ী পেদ অিভিষ  হওয়ার পর 
 নেহ  ইি রা গা ীর সে  বৃেটেন  গেছন,  সখােন চািচ  লেক এেকবাের ব ুর মত হাত বািড়েয় িদেয়েছন।  নেহ র মেন 
 কাথাও  কান রকম   াভ িছল না। চািচ  ল খুব  ঃখ কেরই বেলিছেলন Your father is a great man. I put him 
jail so many times,  নেহ  ইংরাজ সরকােরর হােত  য ভােব িন হ হেয়িছেলন, তারপেরও িতিন  য ব ৃিটশেদর সােথ 
স ক   রেখিছেলন এটাই তারঁ মহে র পিরচয়। যারা আমােদর ক  িদেয়েছ তােদর আমরা িকছুেতই  মা কের িদেত 
পািরনা, িক  যারঁা পােরন তারঁাই মহৎ।  ধ ুকটূ কথােতই না,  য আমার  িত আে াশ  দখাে ,  য আমােক পীড়ন 
করেছ, যিদ আিম িনেজেক সংযত কের িনেত পাির তাহেল আিম  জেন যাব সামেনর  লাকিটর যত পূণ  আেছ সবটাই 
আিম  টেন  নব। এটা সিত  িক িমেথ  আমরা জািননা। একটা ঘটনা আমরা জািন, গা ীজী যােঁক এত লািঠ মারা হল, 
এত িকছু করা হল িক  তাও িতিন সব স  কের  গেলন। িক  এটাই আ েয র, িকছু িদন পেরই বেৃটন নামেত    
করল আর ভারেতর উ ান    হেয়  গল। একা একিট  লাক বৃেটেনর সব শি টােক  টেন িনেলন। এটা  ধ ুব ি  
িবেশেষর   ে ই নয়, বৃহ র   ে   য সমাজ যত কম আ ামাণা ক হয়  সই সমােজর তত অভু দয় হয় আর  সই 
সমােজ একটা শাি র বাতাবরণ  তরী হয়, এটা িব  ইিতহােসই  দখা যায়।  য  কান ধম , সমাজ ও ব ি  আ মণা ক 
হেত যােব তারাই মৃতু েক বরণ কের  নেব। এটাই  কৃিতর িনয়ম।  য শা  হেয় স  কের  নয়  সই িটেক থােক।  ীমাও 
বলেছন  য সয়  স রয়। 
    
 এরপর িঠক িঠক মুিন  ক বলেত িগেয়  জাপিত   া মুিনর  বিশ   বলেছন। এমিনেত মুিন শে র অথ   
মননশীল, আর মুিন শ  বলেত এটাও  বাঝায় িযিন িনেজর অেনক িকছুেক িনয় েণ িনেয় আেসন।   া বলেছন, মুিন 
কেয়কিট  বগেক  শিমত কের  দন – বাণী  বগ, আমােক  কউ কট ূকথা বেলেছ, আমােক অপমািনত করেছ তখন 
আমারও তােক কটূ কথা  িনেয়  দওয়ার জ  মনটা ছটফট করেত থােক, এইটােক আটেক  দওয়া হল, তার মােন  স 
বাণী  বগ করেছ। মেনর  বগ –  কান একটা আেবগ,  শাক,  ঃখ, আনে র যখন মেন জ  হয়, তখন  সটা মনেক 
পুেরাপুির  ঢেক  ফেল  দয়, এই ইেমাশান  েলােক িনয় ন করা হল, এটাই মেনর  বগ।   ােধর  বগ -  যিদও   াধটা 
মেনর মেধ ই পেড়, মেনর  বগ বলেত  বাঝায় মেনর মেধ   কান একটা আেবগ বা বৃি   তরী হল আর  সটােক আিম 
 কাশ করেত চাইিছ।   াধেক এখােন িনিদ    কের বলা হে  আর মেনর   ে  সব িকছুেকই সাধারণ অেথ   িনেয় আসা 
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হেয়েছ। তৃ ার  বগ,  যমন আমার  সানার হিরণ চাই, অমুক  লােকর একটা গািড় আেছ িঠক ঐ রকম আমারও একটা 
গািড় চাই। তৃ ার  বগ যিদ একবার এেস যায় তাহেল তােক  শষ কের  দেব। তারপর বলেছন উদর  বগ, যখন তখন 
খাওয়ার ইে ।  পেট িখেদ হওয়ােত আিম এখন িবিরয়ািন  খেত চাইিছ, িবিরয়ািনই চাই আমার। আমােদর  দেশ 
 া ণেদর এই উদর  বগেক িনয় ণ করার  িশ ণ  দওয়া হত। এই  য একাদশী করা, অমাব া ও পূিণ  মা বা অ  
অ  িদেন  য উেপাস করা হয় তারপর মুসলমানরা  য এক মাস  রাজা রােখ, এ েলা সবই উদর  বগেক িনয় ণ করা। 
আমার িখেদ পাে  িক  খাি  না, এটাই উদর  বগেক িনয় েণ রাখা হে । এই কেয়কিট  বেগর কথা বেল বলেছন, 
মুিনরা এই কিট  বগেক িনয় েণ রােখন, এেত তােঁদর শি  বােড়। সব  শেষ বলেছন কাম  বগ – পু েষর নারীর  িত 
আর নারীর পু েষর  িত আকষ  ণ। এই  বগ েলােক িযিন িনয় ণ কেরেছন তােঁদরেকই বলা হয় মুিন। এ েলা গৃহ েদর 
জ  বলা হে  না, গৃহ   েয়াজন বুেঝ এ েলা করেত শা  িনেষধ করেছ না িক  মুিন এ েলা অব ই পালন করেব। 
 
  জাপিত   া বলেছন যি দ স ং  সব িত য দ স ং তপ ি নং যিদ বা   নে মব। ব ােসা য থা র বশ ং 
  ািত ত থা স  ত ষা ং বশম ভ ুৈপিত।।১৩/২৯২/৩৩। কাপড়েক  য রেঙ  ছাপােব কাপড়  সই রেঙর হেব। তুিমও িঠক 
 সই  ভােবর হেব  য রকমিট তুিম স  করেব। তপ ীর স  যিদ কর তাহেল তুিম তপ ী হেয় যােব। আর যিদ  চােরর 
স  কর তাহেল তুিমও  চার হেয় যােব।  সই কারেণ স ী িনব াচেন, আিম কার সে   মলােমশা করব  সই ব াপাের খুব 
সাবধান থাকেত হয়। ঠা রও বলেছন যখন  য যার দাস  কের, মােন যার চাকির করেছ তার স া  পেয় যায়। বাণীর 
ব াপাের বলেত িগেয়  জাপিত   া বাণীর চারিট  বিশ   বলেছন। অ ব া তং ব া ত াে য় আ ঃ স ত ং 
বেদ  া ত ং ত  ি তীয়হ  । ধম  ং বে দ  া তং ত ৃতীয়ং ি য় ং বে দ  া ত ং ত তুথ ম।।১৩/২৯২/৩৮। ১) ব   
ব   করার  থেক চুপ কের থাকা অেনক ভােলা। ২) সত  কথা বলা। ৩) ি য় কথা বলা। ৪) ধম  স ত, মােন ধেম র 
কথাই সব সময় বলেত হয়। আিম সত  কথাই বলিছ আর কথা েলা ি য় িক  ধম  স ত নয় তখন এটা আর বাণীর 
 বিশে  র মেধ  গণ  করা হেব না। বাণীর এই চারিট  বিশ  েকই িযিন অ শীলন কেরন তাহেল বুঝেত হেব িতিন বাণীেক 
জয় কের িনেয়েছন। বাণীেক জয় কের িনেল িক হেব? তারঁ মুখ  থেক  যটাই  বিরেয় আসেব  সটাই সত  হেয় যােব, 
এটাই বাকিস ।  যাগীেদর এই বাকিসি  হয়।  
 
সাং খ  ও  যা গ দ শ  েন র আে লা চন া এবং  যা গী েদর  যা গ সা ধ না 
 গীতােত সাংখ  আর  যােগ এই  েটা দশ ন অেনকবার আেলািচত হেয়েছ, িবেশষ কের প ম অধ ােয় বলেছন 
সা ংখেয াে গৗ পৃথ  বালা  ব দ ি  ন পি তঃ। কথামেৃতও এই  েটা আলাদা দশ েনর উে খ পায়, একটা  ানমাগ  আর 
ি তীয়িট ভি মাগ । ঠা র বারবার বলেছন  ান আর ভি  এক। আবার বলেছন ভি  অ রমহল পয   িনেয় যায়। 
ভারেত গত হাজার বছেরর ধম  ও আধ াি ক ইিতহােস  যটা  বশী  দখেত পাই তা হল,  ান আর ভি র িবেরাধ। 
মহাভারেতর সমেয়,  যখােন গীতা রিচত হেয়েছ,  সখােন  ধান িবতক   িছল সাংখ  আর  যাগ এই  েটার মেধ । তখনকার 
সময়  যাগ িছল  চিলত পথ। এই  যাগেকই পরবিত  কােল এেস পত িল তাঁর  যাগসেূ    র কের সািজেয় একটা 
আলাদা দশ ন  েপ দাড়ঁ কিরেয় িদেলন। িক  মহাভারেতর সময় এটাই িছল  চিলত সাধনা,  যমন আসেন িকভােব 
বসেব,  াণায়াম করেব, উেপাস করেব, ধ ান করেব এ সবই  যাগ। সাংখ েযােগর  ব া হেলন কিপল মুিন। কিপল 
মুিনেক  ামীজী বলেছন Father of Indian philosophy। দশ ন বলেত  যটা  বাঝায়  সটা  থম এেনিছেলন কিপল 
মুিন,  যাগেক দশ ন  েপ িনেয় এেসিছেলন পত িল িক  মহাভারেতর সময়  যাগ িছল  ধ ুসাধনার একটা পথ মা । 
সাধনার পথ আর তার দশ ন  েটা আলাদা।    
 
  যােগর উে   িছল পির ার। আমােক ওখােন  পৗঁছােত হেব। ওখােন  পৗছঁােত  গেল আমােক িক করেত হেব? 
 যাগ তখন বেল িদে  ওখােন  পৗঁছােত  গেল  তামার শরীেরর  িত  য আকষ  ণ েলা রেয়েছ  সটােক নাশ কের িদেত 
হেব, খাবার  িত, ইি েয়র  ভােগর  িত আকষ ণ  েলােক  িকেয় িদেয়  তামােক  যাগ পেথ এিগেয়  যেত হেব। আর 
 সই সময়ই কিপল মুিন সাংখ  দশ নেক িনেয় এেলন। সাংখ   যেহতু চি শিট ত েক িনেয় আেস তাই অেনেকই ভুল কের 
সাংখ েক সংখ ার সে  এক কের ব াখ া কেরন, মােন যারা সংখ া িনেয় বণ  না কেরন তারাই সাংখ  দশ েনর মতাবল ী। 
িক  সাংখ  শে র মূল অথ   হল সম ক  ান।  য দশ ন সম ক  ান  দয় তােকই সাংখ  দশ ন বলা হয়। পরবিত  কােল 
সাংখ  দশ  েনর সােথ  যাগদশ ন এমন ভােব িনেজেক জিড়েয় িনেয়িছল  য  েটা দশ নেক যমজ দশ ন বলা হেত লাগল। 
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এখন  তা সাংখ  আর  যাগ  েটা এক সে ই চেল। অথচ  থম িদেক এই  েটা দশ েনর অ গামীেদর মেধ   চ  িববাদ 
িছল। এইটাই  কৃিতর উপহাস। িঠক  তমিন  ায় আর  বশািষক এবং কম কা  ও  ানকা  মােন পূব মীমাংসা আর 
উ রমীমাংসা যমজ দশ ন। ষড়দশ েনর এই িতনেট আলাদা আলাদা  প।  
 
 সাংখ  দশ ন  েটা িজিনষেক িনেয়ই চেল পু ষ আর  কৃিত। পু ষ হল  চত  আর  কৃিত মােন জড়। সাংখ  
দশ েনর মেত পু ষ আর  ক ৃিত  যন  েটা নদী আলাদা আলাদা  বািহত হেয় চেলেছ। মােঝ মােঝ এই  েটা নদী 
পর েরর কােছ এেস িমেল যায়।  যখােন এেস িমেল যায়  সটাই হল সিৃ র িব  অথ  াৎ ঐ িব   থেকই সিৃ     হয়। 
যখন  েটা আবার আলাদা হেয় যায় তখন িক হয় মুেখ বলা যােব না। এখােন পু ষ আর  কিৃত মােন নারী আর 
ব াটােছেল নয়,  সখােন নারী আর ব াটােছেল  জেনই  কৃিতর অ গ ত। কিপেলর  বিশ   হল,  বদ উপিনষেদর পর রা 
ধারা  থেক সের এেস িতিন স ণূ   এক নতুন ধারােক সামেন িনেয় এেলন। যার জ  কিপেলর এই চি শ ত , পু ষ 
 কিৃত  থেক মহৎ ত ািদ এই বণ  না েলা উপিনষদ বা  বেদ  কাথাও পাওয়া যােব না। পেরর িদেকর পি তরা সাংেখ র 
এই চি শ ত  িলেক  বদাে র অেনক িকছুর সােথ িমিলেয় িদেলন। আচায  শ রও সাংেখ র অেনক িকছুই  বদাে   টেন 
িনেয়েছন।  টেন িনেয় িতিন মােঝ মােঝই বলেতন সাংখ েদর অেনক  ণ আেছ িবেশষ কের যখন সংখ া িন পণািদ কেরন 
তখন খুবই ভােলা কেরন, তেব ত  কথা বলার সময় এেদর একট ু  গালমাল হেয় যায়। ত  কথা বলেত একটা 
জায়গােতই  বদাে র সােথ সাংেখ র িবেরাধ, আবার  সটাও িকছুটা যুি  আর উপিনষদেক আধার কের। যুি র িদক  থেক 
 দখা হেল  জেনরই িকছ ুিকছু অকাট  যুি  আেছ। িক  পেরর িদেক ঠা র,  ামীজী এনােদর িদব  দিৃ েত  য অ ভূিত 
হেয়েছ  সটা আবার  বদাে র পে  যায়।  সইজ  আে  আে  সাংখ রা ভারেত কেম  গল। ভারেতর দশ েনর  য মূল 
িভি টা কিপল িদেয়  গেছন  সটােক সবাই এক বােক   ীকার করেছন। যখনই আমরা  প, রস, গ ,  শ , শ  বিল 
তখন এ েলা সবই কিপল মুিনর কথা। ভূিম, অপঃ,  তজ, ম ৎ ও  ব াম এ েলা সবই কিপেলর আিব ার। 
 
 এখােন সাংেখ র ব াপারটা উঠেছ যুিধি েরর একিট  ে । যুিধি র ভী েক    করেছন সাংখ  আর  যােগ অেনক 
িমল আেছ,  যমন  জেনই বেল  ত উেপাস করেত হয়, পিব তা রাখেত হয়, দয়া রাখেত হয় তাহেল তফাৎটা  কাথায়? 
তখন ভী  িবরাট ল া একটা ব াখ া িদে ন। ব াখ া িদেত িগেয় ভী  বলেছন র াগং  ম াহ ং ত থা   হং কাম ং 
  াধ   কবল  ।  যাগা ি  া তেতা  দাষা   পৈ তা    া ুব ি  তৎ। ।১৩/২৯৩/১১। যাঁরা  যাগী হন তাঁরা যখন 
পাচঁটা  দােষর মূলেক উে দ কের  দন তখন তাঁরা পরমপদ  পেয় যান।  যাগীরা এই পাচঁিট  দাষেক িনেজর িচ া ভাবনা 
িদেয় উে দ কেরন না, িনেজর  যাগবল িদেয় উে দ কের  দন। এই পাচঁিট হল ১) রাগ, ২)  মাহ, ৩)   হ, ৪) কাম ও 
৫)   াধ। এটা মহাভারত বলেছ, িক  পত লী  যাগসেূ  যিদও পাচঁটা  দােষর কথা বলা হয় িক   সখােন এই পাচঁটা 
 থেক একট ুআলাদা। পত িল বলেছন অিবদ া, অি তা, রাগ,   ষ ও অিভিনেবশ এই পাঁচটা  দাষেক  যাগীেক পার 
করেত হয়। রাগ আর   ষ  েটােতই এক। অিভিনেবশ হল জীবেনর  িত আসি । অি তা হল   হ, যখন  কান িজিনেষর 
সে  িনেজেক একা  কের  নয়,   হ মহাভারেতও বলেছ। িক  অিবদ াটা মহাভারেত  নই। মহাভারেতর সময়  যাগদশ ন 
তখনও পুেরাপুির  িতি ত হয়িন, তখন  যাগ একটা পথ িহসােব চলিছল। যখন পথ  েপ  কান িকছু চেল তখন  সটা 
দশ েন  িতি ত হেত একটু সময় লােগ। ভী  বলেছন বড় বড় মাছ  যমন জাল িছঁেড়  বিরেয় চেল আেস িঠক  তমিন 
 যাগী এই  দাষ েলােক নাশ কের পরমপদ  পেয় যান। এখােন ভী  পরমপদ শ  ব বহার করেছন, পরমপদ মােন সব 
 থেক উ  অব ায় চেল যায়। িক  পত িল এই ব াপাের আরও  খালােমলা ও   , যার জ  তারঁ ভাবটা আরও  বশী 
 জাড়াল হেয় যায়। উিন বলেবন তদ া   ুঃ   েপহব ান  , এই পাঁচটােক যখন  যাগী পার কের যান তখন   া মােন 
িযিন  যাগী িতিন িনেজর   েপ অব ান কেরন। এখন আমার িক   প  সটা আমােক ভাবেত হেব।  য বলেছ আমার 
  প  ে র তখন তার  ে র  ান হেব।  য বলেছ আমার   প জীব, তাহেল জীব  ান হেব। যিদ মেন কের আিম 
ঈ েরর সে  এক তাহেল তার  সইটাই হেব। এই কারেণ  যাগপথ  যাগদশ েনর  থেক খুব জনি য় পথ হেয়  গল, তাই 
 যাগপেথর িদেকই  বশী মা ষ আকৃ  হেয়েছ।  
 
 ভী   যাগপেথর কথাই বলেছন,  যমন আ েনর উপর ইট চাপা িদেল আ ন িনেভ যায়, িঠক  তমিন যারা  ব ল, 
 যাগবলহীন, তারা যিদ  যাগ অ শীলন করেত যায় তােদর অব া ঐ ইট চাপা আ েনর মত  যােগর চােপই তার  যাগ 
করার ইে টা িনেভ যায়। আমরা যারা মেন করিছ  বলুড় মঠ  থেক যখন দী া  পেয়িছ তখন ঠা র অি মকােল আমােক 
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িঠকই তাঁর কােছ িনেয় যােবন, িক   যাগীরা এই ধরেণর িচ াভাবনােক এেকবােরই      দননা। তুিম আছ আর  তামার 
মন আেছ,  তামার মন এখন িক অব ায় আেছ  দেখ নাও। এরপর তুিম  যিদন  যােগর পেথ নামেল তখন মেনর িঠক 
িঠক শি  যিদ না বাড়ােত থাক তখন ঐ  যাগই  তামােক চাপা িদেয়  দেব, তার মােন তুিম  যমন িছেল  তমনই থাকেব।  
তুিম যিদ মেন কের থাক  যােগর পেথ যখন  নেমিছ ভগবান িব  ুএেস আমােক িঠকই িনেয় যােবন, দী া যখন িনেয়িছ 
ঠা র িঠকই িকছ ুকরেবন। িক   যাগ  কান ভগবানেকই মােন না। সাংখ  ভগবানেক মানেবই না। পের  যাগ  দখল 
ঈ রেক না মানেল িঠক জমেছ না, তাই  যাগ ঈ রেক িনেয় িনল। িক  আমরা ঈ রেক  যভােব  দিখ  যাগ িক  
 সইভােব মােন না।    যখন আেছ তখন   রও    আেছন। ঈ র হেলন  থম   ।  ধ ুতাই নয়, প ূব মীমাংসাও 
ভগবানেক মােন না।  যাগ অেনক  লাক অ শীলন করিছল,  লােকর মেন ক  হেত পাের অেনক  ভেব িচে  একজন 
ঈ রেক িনেয় এেসেছ, িক  পরম     েপ। সি দান ই   , এই কথা  যাগ  থেক এেসেছ। ঈ র     েপই আেছন, 
এর বাইের ঈ েরর আর  কান ভূিমকা  নই।  তামােক ঈ র ক ণা করেবন,  তামার  ঃখ য ণা ঈ র দরূ কের  দেবন, 
ঈ েরর ই া, এই িজিনষ েলােক  যাগ এখনও  কান মেতই মােন না। আমােদর ভারেতর পুরেনা িতনেট দশ ন, 
পূব  মীমাংসা, সাংখ দশ ন আর  যাগদশ ন ঈ রেকই মােন না। িহ েদর মেধ  একটা  ছা  অংশ,   তবাদী ও 
িবিশ াৈ তবাদীরা ঈ রেক মােন।  ধ ুএই  েটােক িদেয়  তা িহ ধেম র সামি ক িবচার করা যােব না। িক  আ েয র 
ব াপার হল যখন মুসলমানরা ভারেত এেস িহ েদর গলা কাটেত    করল এই একটা কারেণ, িহ রা  পৗ িলক। িক  
িহ ধেম র  ধান দশ ন েলাই ভগবানেক মােন না, যারা ভগবানেকই মােন না তারা িক কের  পৗ িলক হেব। এটাই 
 কিৃতর উপহাস।  বেদ ঈ র বেল িকছু  নই, উপিনষেদ ঈ েরর  কান নাম  নই, সাংেখ   নই,  যােগ  নই,  বশািষেক 
 নই, পূব মীমাংসােতও  নই অথচ আমরা হেয়  গলাম  ঘার ঈ রবাদী।  
 
 িক  যখন  যাগী  যােগর অ শীলন করেত    কের তখন তার  ভতের আে  আে  ঐ  ছা  আ নটা বড় হেত 
আর  কের। তারপর যখন দাউ দাউ কের  লেত    হয় তখন  যাগী যত রকেমর  দাষ আেছ সব পুিড়েয়  শষ কের 
 দয়।  ছাট আ ন আর বড় আ ন, আমরা হলাম সবাই  ছাট আ ন, আমােদর সবারইর  ভতর  যাগশি     হেয় আেছ। 
যখন তপ া কের কের,  যােগর অ শীলন কের কের ঐ    আ নেক বড় করা হে  তখন  সই আ ন অ  িকছুই 
করেছ না, আমােদর  ভতের  য  দাষ েলা আেছ, কামে াধািদ িরপু িলেক পুিড়েয়  দয়। পুিড়েয় িদেল িক হেব? আমরা 
িক ভগবানেক  পেয় যাব? না, তদ া   ুঃ   েপহব া ন  । আিম আমার   েপ অব ান কের যাব। যখন   েপ অব ান 
হেয় যােব তখন  দখা যােব আমার   প িক। এর আেগ  যাগ বেল  দেব না আমার   পটা িক।  ধ ুএইটু  বলেব, 
তুিম িঠক িঠক যা, তুিম তাই  দখেব। আিম যিদ বিল আিম এখন আমােক  য ভােব  দখিছ  সটা িক আিম নই? তখন 
তারঁা যুি  িদেয় বুিঝেয়  দেবন, তুিম  তামােক এই মন িদেয়  দখছ আর  তামার মেনর অব াতােতা সব সময় পাে  
পাে  যাে ।  সইজ   যাগদশ নেক পুেরাপুির িব ানস ত দশ ন বলা হয়,  ধ ুমনেক িনেয় কথা বেল।  
 
  যােগর উে   হল মেনর যত রকম ক ষঃ, মােন যত পাপ আেছ, তার নাশ করা। ভী  এখােন একটা তািলকা 
িদেয় বলেছন  যাগীরা িকভােব  যাগশি েক বাড়ায়।  য  যাগী  ধ ুধােনর খুদ আর িতেলর  খাল  খেয় থােক, িঘ আর 
 তলটা  ছেড়  দয়, এই  যাগীরা  যাগবল লাভ কের।  য  যাগী  ধ ুযেবর ডািলয়া  খেয় থােক তার  যাগশি  বৃি  পায়। 
 য  যাগী  থেমর িদেক িদেন একবার জেল  ধ িমিশেয় পান কের, এইভােব কমােত কমােত পেনর িদন অ র একবার 
পান কের, এরপর মােস একবার পান কের, তারপর বছের একবার এইভােব  হণ কের তেব  স িঠক িঠক  যাগশি  
পায়।  যাগীরা সিত ই এইভােবই তপ া কেরন। 
 
 রা ল সাং তৃ ায়ন তারঁ একটা  লখােত একজন  ামীর বণ  না কেরেছন। িতিন  ামী দাদা বেল সে াধন করেতন। 
 সই  ামী  িষেকেশ গ ার ওপাের তপ া করেতন। তাঁেক মােঝ মােঝ িভ া করেত আসেত হত। িক  তােত তারঁ ধ ান 
করার সময় ন  হত বেল িভ া করা ব  কের িদেলন। ওখােন  াম  থেক যারা ছাগল চড়ােত আসত, ওরা িনেজেদর 
জ   য  িট বানাত  সখান  থেক একটা  েটা  মাটা  মাটা  িট আর ছাগল বা গ র  ধ ওনােক িদত। উিন ওখান 
 থেক অ  অ  কের  খেতন। তারপর িতিন খাওয়া আে  আে  আরও কমােত    করেলন। এরপর  ােমর  লাকরাও 
গ  ছাগল চড়ােত আসা ব  কের িদল। এরপর উিন সব খাওয়া-দাওয়া ব  কের িদেয়েছন। কােল ভে  কখন সখন 
 ােম িভ া করেত  যেতন। এইভােব চলেত চলেত তাঁর শরীর খুব শীণ  কায় হেয়  গেছ আর িতিন িনেজও খুব  ব ল হেয় 
পেড়েছন। এত  ব ল হেয় পেড়েছন  য  কাথাও আর  যেত পােরন না। একিদন িতিন  িঠয়ার  ভতের বেস ধ ান করেছন 
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 সই সময় তারঁ িঠক মাথার উপর  িঠয়ার চােল  েটা সাপ মারামাির করেত করেত তারঁ মাথার উপর পেড়েছ। মাথার 
উপর পড়েতই িতিন চমেক উেঠেছন, শরীর এেকই  ব  ল হেয় িগেয়েছ, আর ঐ সাপ  দেখই িতিন  ব শঁ হেয়  গেছন। ঐ 
ভােব কত িদন পেড়িছেলন  ক জােন।  ােমর  লােকর ভাবেছ উিন অেনক িদন িভ া করেত আসেছন না।  খাঁজ িনেত 
িগেয়  দেখ িতিন িনেজর  িঠয়ােত  ব শঁ হেয় পেড় আেছন।  সখান  থেক তারা ধরাধির কের  দরা েন হাসপাতােল ভিত  
কের িদেয়েছ। মেরই  যত িক   কান রকেমর িচিকৎসার ফেল  সই যা া  বেঁচ  গেলন। ভগবান বুে র জীবেনও  দখা 
যায় না  খেয় তপ া করেত িগেয় তারঁ শরীরটা একটা ক ােল পিরণত হেয় িগেয়িছল। তেব বছের একিদন  েধর সে  
জল িমিশেয় খাওয়া এ েলা একট ুবাড়াবািড়।  
 
 ভী  বলেছন  য  যাগী সারা জীবন মাংস না খায়, আর নানা রকম ভােলা  তািদ কের িনেজর  ভতরটা  ি  
কের  নয় তাহেল তার  যাগবল বৃি  পােব। এইভােব অেনক রকম তপ ার কথা বেল  শেষ বলেছন  ে য় ং  ুর দার া  
িন িশতা  মহ ীপে ত। ধার ণা  ত ু  যাগ   ঃে য়ম কৃ তা িভঃ।।১৩/২৯৩/৫৪। তেলায়ােরর তী  ধােরর উপর 
দাঁড়ােনার মত  য    নয়  স কখন  যােগর ধারালেত দাড়ঁােত পারেব না। একিদেক মন অ   অ  িদেক  যাগ 
অ শীলন কের, এটা অস ব। কেঠাপিনষেদও আ  ান লােভর পথেক  ুর ধারার সােথ তুলনা করা হেয়েছ। 
 
 এরপর সাংখ  দশ েনর কথা বলেছন। এই সাংখ ই পের  ানেযােগ  পা িরত হেয়  গেছ। িক  তখনকার িদেন 
 য সাংখ  দশ ন িছল, এখন  য  ানেযাগ এেসেছ  সখােন এেস সাংেখ র অেনক িকছ ুপাে   গেছ।  ামীজী  ানেযাগেক 
 যভােব ব াখ া কেরেছন এিট আবার পুেরাপুির একটা নতুন িদক।  ামীজী যিদও পুরেনা ধারণার উপর আধার কের 
বেলেছন িক   ামীজীর  ানেযাগ পুেরাপুির একটা নতুন সিৃ । ভী  তখনকার পর রােত সাংখ দশ ন  যভােব চলিছল 
 সটােকই বলেছন। সাংেখ   কিৃতর িতনেট  ণ – স , রজঃ ও তমঃ। এই িতনেট  েণর িম ণ আর তার  থেক  য 
িববত ন হয়  সই  থেক সৃি  হে  এই পুেরা িব   া । মন এই িতনেট  ণ িদেয়ই  তরী, বাইের যত পদাথ    তরী হে  
এই িতনেট  ণ  থেকই হে ।  গ , মত   ও নরক এই িতনেট  লাক িতনেট  ণ  থেক সিৃ  হে । যত ভূত,   ত, 
রা স,  দবতা সবই এই িতনেট  ণ  থেক  তরী। সব িকছুেক িমিলেয় এনারা িতনেট   ণীেত িবভ  কের িদেয়েছন –  
িতনেট  ণ আর িতন রকেমর  যািন – উ ম, মধ ম ও অধম। জগেতর যা িকছ ুআেছ সবটােক এই িতনেটেত  ফেল 
 দওয়া যায়। এখােন আমার উে   িক হেব? আিম উ ম, মধ ম ও অধম  কান  যািনেতই জ  িনেত চাইনা। মােন আিম 
 দবতা হেয়ও জ  িনেত চাইনা, অ র হেয়ও জ  িনেত চাইনা, প  হেয়ও জ  িনেত চাইনা। যার  যমন  ভােগর ই া 
থােক মৃতু র পর  স  সই রকম  যািন পােব। যার খুব মাংস খাওয়ার ইে   স পেরর জে  বাঘ হেয় জ  িনেয়  ধ ুমাংস 
 খেতই থাকেব। এখােন িক বলা হে ? যত রকেমর  যািন আেছ তার  কানটাই আমার  পেত ইে  করেব না। তাহেল 
আিম  য মাছ খাি ! আমার  পট ভরােত হেব, শরীরটােক     রেখ সাধনা কের এিগেয়  যেত হেব তাই খাি । মাংস 
 কন খাে ন? আজ এইটাই রা া হেয়েছ তাই খাি , আমার িনেজর  কান ইে   নই। যিদ খাওয়ার ইে  থােক তাহেল 
ঐিদেক  টেন িনেয় যােব, তারপর একটা অব ার পর  দখব আিম আর ওখান  থেক  বেরােত পারিছ না। আমার যিদ কাম 
বাসনা খুব থােক, ঠা র বলেছন তুিম তাহেল চড়ূই পািখ হেয় জ ােব িদেন দশবার কের  মথুন করেব। তােতও যিদ না 
 মেট তখন  কঁেচা হেয় জ ােব, একই শরীের পু ষ-নারী  েটাই  পেয় যােব।  যটাই ইে  করেব আমােক  সই  যািনেত 
িনেয়  পৗঁেছ িদেয় আসেব। ঠা র বণ  না িদে ন, এক সতী নারী মরার সময় গ ায়  গল, গ ার  ঢউ  েলা তার গােয় 
লাগেছ বেল খুব ভােলা লাগেছ, পেরর জে   স  ব া হেয় জ াল। সাংেখ  তাই  কান ধরেণর ই ােক মাথা তুলেত 
 দেব না,  য ই া আসেব  সই অ সাের  তামােক  যািনেত  ঠেল  ফেল  দব, নাও খুব কের  ভাগ কর।  য  যািনেতই 
তুিম থােকা না  কন,  থেম  তামােক  সই  যািনর সব  দাষ েলােক  দখেত হেব।  যািনর  দাষ  দেখ  সই  যািন  থেক 
িকভােব  বেরান যায় বুেঝ িনেয় এবার িনেজর ই া েলা  থেক  বিরেয় আসেত হেব। সব িকছুই হল এই িতনেট  েণর 
 খলা, ইি য় েলা  যখােন  াণশি েত  খলা কের এ েলা সবই িতনেট  েণর  খলা – িতন  েণর এই  খলাটােক ভােলা 
কের বুেঝ িনেত হেব।  
 
 সাংখ   যােগ  মা  বলেত  বাঝায় পু েষর  য িঠক িঠক অব া,  সই অব ায় অব ান করা।  যাগ বলেছ, তুিম 
 কন এই আপেদ িবপেদ পেড়  গছ? তুিম  সই পু ষ িক   কৃিতর খ েড় পেড়  গছ।  কৃিত  তামােক নাচ  দিখেয় 
যাে  আর তােত তুিম ম ু হেয় িনেজর   পেক ভুেল  গছ। িক নাচ  দখাে ?  কিৃত  তামােক এখন ম  েলাক 
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 দখাে , পের  দবেলাক  দখােব, অ রেলাক  দখােব, কখন  তামােক  খ িদেয়, ভােলা িদেয়  বঁেধ রাখেব, কখন 
 তামােক ভয়  দিখেয় ফাঁেদ  ফলেব, কখন  ঃখ িদেয়  তামােক কািঁদেয় মারেব।  কিৃত এই মায়া মােন  চােখর জল, 
 খ, আন ,  বদনা এই সব িদেয়  বঁেধ  নয়। ঠা র বলেছন তুিম যতই  সয়ানা হও কাজেলর ঘের ঢ ুকেল কািল 
লাগেবই। পু ষ  চত  িক   কিৃতর খ েড় একট ুপড়েলই  কৃিত তােক ফাঁিসেয়  দেবই  দেব। িক   ক ৃিতর ঝুিলেত  
কায়দা করার নাচ খুব সীিমত, পু ষ আবার একই নাচ  দখেত  দখেত িবর  হেয় যায়। পু ষ  দেখ এই নাচ  তা আিম 
আেগও  দেখিছ, এই নাচ আর আিম  দখব না। যখন পু ষ িবর  হয় যায়,  কৃিতর ঝুিলেত আর িকছু  দখানর যখন 
থােক না, ঐ একই নাচ  দখেত িগেয় পু ষ বেল ওেঠ  তামার আবার  সই পুরেনা নাটক    কেরছ, ওসব আমার সব 
 দখা আেছ।  কৃিত তখন  সই পু ষেক  ছেড়  দয়। একই িসেনমা মা ষ কতবার  দখেব! সাংেখর পুেরা দশ ন এই পু ষ 
আর  কৃিতেক  ক  কের। গীতার চতুদ  শ অধ ায় আর স দশ অধ ােয় িঠক এই িজিনষটােকই বণ  না করা হেয়েছ। 
 েয়াদশ অধ ােয়ও সাংখ েযােগর বণ  না পাওয়া যায়। আমােদর ভারতীয় দশ েন সাংখ েযাগ অত      পূণ   দশ ন আর 
এটা পুেরা একটা আলাদা পথ।       
 
 এখােন বলেছন, সাংখ েযাগীরা বেল  বেদর যা নানান রকেমর মেনাম ুকারী কথা আেছ তুিম  সই িদেকও দ ৃি  
 দেব না। কারণ  বেদর এই কথা েলা  তামােক  েগ  িনেয়  বেঁধ রাখেব। গীতােতও ভগবান বলেছন    ণ িবষ য় ােব দ া 
িন ৈ  েণ া ভবা জু ন।  বেদর কথা েলা    ণ , িতনেট  েণর মেধ  অথ  াৎ  কৃিতর এলাকার মেধ ।  বেদর  কান কথা েলা 
 কিৃতর এলাকায়?  য কথা েলা  েগ র িদেক িনেয় যাে । এখােন  বদা েক অ গ ত করা হে  না। ঋতুর  য পিরবত ন 
হয়, িদন, মাস, প , স ৎসর এই যা িকছুর পিরবত ন হে  সবই  কিৃতর এলাকায়। চ মায় যা িকছ ুহে , সমু  ও 
নদীেত  জায়ার-ভাটা, ধনবােনর ধন নাশ আর পুনঃ ধন াি  এই যাবতীয় যা িকছু  দখছ সবই  কৃিতর এলাকায়। 
এইটােক বুেঝ িনেয় তুিম  কানটােতই ম ু হেব না, চাঁদ উদয় হেয়েছ  দেখ উৎফু  হেব না, চাদঁ অ   গেছ  দেখ কাতর 
হেয় যােব না।  কান িদেকই তুিম মন  দেব না, সবটাই  কৃিতর এলাকা। সব িকছুেক  কৃিতর এলাকা  দখার পর িনেজর 
শরীেরর িদেক তাকােব, তখন  দখেব এই শরীরটাই  ধ ুদািঁড়েয় আেছ। তখন িনেজর শরীেরর  ভতের যত রকেমর  দাষ 
আেছ  সইিদেক দৃি পাত করেব।  তামার শরীর  থেক  য সব সময়  গ   উঠেছ ঐ িদেক ধ ান  দেব। এইভােব দিৃ  
িদেত িদেত  তামার িনেজর শরীেরর  িতও  ঘ া এেস যােব। সাংেখ র এই ভাবটা  যাগশা ও  হণ কেরেছ, পত িল 
বলেছন  শ ৗচ াৎ  া জু  া প ৈরর সং সগ ঃ।  শৗেচ মা ষ যখন  িতি ত হয় তখন িনেজর শরীেরর  িত  ঘ া চেল আেস 
সােথ সােথ অপেরর শরীরেকও কােছ আসেত িদেত ইে  করেব না। তার মােন  যাগী এখন িবরাট একটা ধাপ এিগেয় 
 গল। যারা  শৗেচ  িতি ত নয়,  শৗচ ি য়ািদ যারা িনয়মমত কের না তােদর  ারা  যাগী হওয়া যায় না।  যাগী  শৗেচ 
এমন দঢ়ৃ  িতি ত হেয় যান  য  লােকরা বাইের  থেক  দেখ মেন করেব  য এর ছুিঁচবাঈ আেছ। িক   যাগশাে  বলেব 
এই  িচতাই  যােগর পে  অত   আব ক।  িচতার  বাধ যিদ  ভতের না থােক তাহেল বুঝেত হেব  ভতের িকছু 
 গালমাল আেছ।  শৗেচ  িতি ত নয় মােন আজেক আমার িনেজর শরীেরর সব িকছু ভােলাই লাগেছ, আগামীকাল িক  
অপেরর শরীেরর  িত আকষ  ণ হেত    করেব। যখনই অপেরর শরীেরর  িত আকষ  ণ এেস  গল তখন পাঁেকর মেধ  
পড়েত আর কত ণ লাগেব!  সইজ  সাংখ  বলেছ  থেম বাইেরর জগতটােক ছাড়েত হেব, যােদর  িত আকষ ণ আেছ 
তােদরেক ছাড়েত হেব আর সব  শেষ িনেজর শরীেরর  িত আকষ  ণটােকও ছাড়েত হেব।  

 এরমেধ   কেদেবর একটা িবরাট ল া কািহনী আেছ।  কেদব নারেদর কােছ  বরােগ র িশ া  পেয়িছেলন। 
 বরােগ র িশ া পাওয়ার পর  কেদেবর কােছ ঘরবািড়েত থাকাটাও খুব পীড়াদায়ক লাগিছল। এত তী   বরাগ  এেস 
 গেছ িতিন এখন সব িকছ ু ছেড়  াণপেন ছুেট পালাে ন।  সখান  থেক িতিন পািলেয় িহমালয়,  সখান  থেক বি কা ম 
তারপর িতিন িনেখাজঁই হেয়  গেলন।  কেদব  থম  থেকই  ানী তারপর নারেদর কােছ  বরােগ র  ান  শানার পর সব 
িকছুই উেড়  গল।  কেদেবর এই পািলেয় যাওয়ার খুব   র একটা বণ  না আেছ,  যটা ঠা রও বণ  না কেরেছন।  কেদব 
 যন সংসােরর ভেয়  াণপেন পালাে ন। একটা জলাশেয়র পাশ িদেয় িতিন ছুেট যাে ন,  সই সময় জলাশেয়  মেয়র 
কাপড়  ছেড়  ান করিছল।  মেয়রা  দখেছ  কেদব উল  হেয় ছুেট যাে ন,  মেয়েদর মেধ   কান িবকারই হে  না,  যন 
 কান ব াপারই নয়। এর িকছ ুপেরই ব াসেদব পু েক িফিরেয় আনার জ  পু া পু া কের িচৎকার কের ডাকেত ডাকেত 
চেলেছন।  মেয়রা ব াসেদবেক  দখেত  পেয়ই তিড়ঘিড় কের জামা কাপড় েলা গােয় জিড়েয় িনেয়েছ। ব াসেদব তখন 
অবাক হেয়  মেয়েদর িজে স করেছন। এইমা  যুবক  কেদব উল  অব ায়  তামােদর সামেন িদেয় চেল  গল তখন 
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 তামােদর ল ােবাধ হল না আর আিম বৃ  আমােক  দেখ  তামােদর ল ার ভাব িক ভােব এল! তখন  মেয়রা বলেছ 
ওনার মেধ  নারী-পু েষর  ভদ  ান  নই িক  আপনার মেধ  এই  বাধটা আেছ। 
 
 এখােন মহাভারেত খুব   র বণ  না করেছ। ব াসেদব িহমালেয় চেল  গেছন।  সখােন িগেয় ব াসেদব খুব ক ণ 
ভােব  ভা  ভা বেল ডাকেছন,  ভা  ভা মােন তুিম  কাথায়, তুিম  কাথায়।  কেদেবর মত এত উ  আধ াি ক পু ষেক 
 পেয় িহমালেয়র পুেরা সংসার এেতা আনে  িবেভার হেয়  গেছ তারাও  ভা  ভা কের সারা িদেয় চেলেছ।  সই  থেক 
পাহােড়র িনজ ন ফাকঁা জায়গায়,  হার কােছ  ভা  ভা করেল তারাও সারা িদেত থােক। আসেল এখােন  িত িণর কথাই 
বলেত চাইেছ।  িত িণ িকভােব সিৃ  হল? ব াসেদব তারঁ  ছেল  কেদবেক ডাকিছেলন  ভা  ভা, তুিম  কাথায়, তুিম 
 কাথায় বেল তখন সম   কৃিতও তারঁ ডােক সারা িদেয়  যন  কেদবেক ডাকেছ তুিম  কাথায়, তুিম  কাথায়। এই ভােবই 
 পৗরািনক কািহনীর জ  হয়।  
 
 এইভােব যুিধি র নানান ধরেণর    কের যাে ন, ভী ও  ে র উ র িদেয় যাে ন,  কান  কান  ে র 
উ রেক নানা রকেমর  পৗরািনক কািহনী বেল উ রটােক সািজেয় িদেয়  বিরেয় যাে ন। শাি পব  িবশাল এক অধ ায়। সব 
িকছু আেলাচনা করা স ব নয়, কেয়কিট মূল   েক িনেয় আেলাচনা করা হল।   
 

অ  শ া স নপ ব   
 
 এখনও ভী  আর যুিধি েরর মেধ  কথাবাত া চলেছ। িক  একটা জায়গা  থেক শাি পব  েক থািমেয় িদেয় আলাদা 
একটা পেব   আেলাচনাটােক  টেন িনেয় যাওয়া হেয়েছ। এই পেব  র নাম অ শাসনপব  । অ শাসনপব ও খুব মহাভারেতর 
নামকরা একিট পব । শাি পব  আর অ শাসনপেব র  মাটামুিট একই ধরেণর আেলাচনা চলেছ, খুব একটা তফাৎ  নই। 
মহাভারত যিদ  ধ ুপাতার পর পাতা পাঠ কের যাওয়া হয় তাও আমােদর  মাটামুিট িতন বছর  লেগ যােব। আর ব াখ া 
যিদ করা হয় তাহেল এই জীবনটাই হয়েতা  লেগ যােব মহাভারত  শষ করেত। তাই আমরা কেয়কিট িবেশষ   াকেক 
 বেছ িনেয় আেলাচনা করিছ।  যমন যুিধি র এখােন ভী েক িজে স করেছন  কান ধরেণর পু ষ আর নারীেত ল ী বাস 
কেরন। ল ীেক সবাই চাই, সবাই আশা কের ল ী আমার কােছ িচরকাল বাস ক ক। সবাই টাকার  পছেন ছুটেছ, যাঁরা 
সাধু মহা া তাঁেদরও  েটা টাকা-পয়সা না থাকেল চেল না। ল ীর আেরকিট নাম  ী, কা র  চাখ মুখ  দখেলই  বাঝা 
যায় এর মেধ   ীর বাস আেছ িকনা। ঘরবািড়  দখেল   িমিনেটই  বাঝা যায় এই বািড়েত  ী আেছ িকনা। ঘেরর মেধ  
মাকড়সার ঝুল, সে    বলা ধুপ দীপ না  দওয়া হয় এ েলা হল অল ীর িচ । ল ীর িচ  এর িবপরীত। 
 
ল ী  কা থ া য় থ াে কন আর  কাথ ায় থ া েক ন না 
  ি ণী একবার  ীকৃে র সে  বেস গ  জব করেছন।  জেনর মাঝখােন িকভােব িকভােব ল ী এেস হািজর 
হেয়েছন। ল ী হেলন  েগ র  দবী।  ীকৃ  যখন িব  ু েপ থােকন তখন ল ী তারঁ পােশ থােকন।  ি ণী িজে স 
করেছন ‘মা! এই জগেতর  ািণর উপর তুিম িকভােব কৃপা কর, আর  কাথায়  কাথায় তুিম বাস কর’। সবারই জানার খুব 
ই া টাকা-পয়সা িকভােব আেস, িকভােব টাকা-পয়সােক ধের রাখা যায়। তখন ল ী বলেছন ‘টাকা-পয়সা থাকেলই  য 
 ী থাকেব তা নয়,  ীেত একটা আলাদা  সৗ য  থােক। এই  সৗ য  িদেয়ই  বাঝা যায়  য এর ধন-স দ আেছ’। ল ী 
এরপর কতক েলা শত  বলেছন, কার কার কােছ আিম থািক। বসািম িনত ং  ভে গ  গ  ে ভ দে  নে র কম  ি ণ 
বত মােন। অে াধে ন  দব পে র কৃতে  িজ েত ি ে য় ি নত মুদীণ  স ।।১৪/১০/৬। যারা িনিভ ক তােদর কােছ আিম 
থািক। ভীতু  লাকেদর কােছ টাকা-পয়সা থােক না। তেব একটা মজার ব াপার হেল জ িদরা সারা িবে  অথ   উপাজ েন খুব 
নামকরা জাত, িক  অ  িদেক এরা আবার খুব ভীতু।  সইজ  গত   হাজার বছর ধের মুসলমানরা,  ী ানরা জ িদেদর 
উপর অত াচার কেরই যাে ।  শষ পয   যখন  দখল আমােদর বাচঁার  কান উপায়  নই তখন এরা ইজরাইেল িগেয় 
বসবাস করেত    কেরেছ। ইজরাইেল এেস জ িদরা এবার মুসলমানেদর মারেত    কেরেছ, আর এখন জ িদরাও 
বাড়েত    কেরেছ। তেব এটাই িনয়ম যারা ভীতু ও কাপু ষ তােদর কােছ অথ   থােক না। যারা দ  তােদর কােছ ল ী 
সব সময় থােক। িক  যারা অদ , কাজকম  করেত িগেয় ল ােজেগাবের হেয় যায় তােদর কােছ কখন টাকা-পয়সা যােব 
না। যারা কম  পরায়ণ, সব কােজ কেম   লেগ থােক তােদর কােছই টাকা-পয়সা আেস।  কান কাজকেম র  চ া না কের 
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বািড়েত বেস বেস যিদ ভােব কপােল টাকা-পয়সা থাকেল িঠকই এেস যােব, এেদর কােছ ল ী  কান িদন আেস না। 
  াধরিহত পু েষর কােছই ল ী আেসন। যারা   াধী পু ষ তােদর কােছ ল ী  কান িদন আেস না। তারপর বলেছন 
ঈ র ভ  যারা তােদর কােছ ল ী বাস কেরন। এখােন িক বলেত চাইেছন? যারা ভ  তােদর িক সিত ই টাকা-পয়সা 
আেস? এখােন যিদ  েটা চির   নওয়া হয়,  জেনর কােছই অথ  আেছ, একজন ঈ র ভ  আেরকজন ঈ র ভ  নয়। 
 দখা যােব,  য ঈ র ভ  নয় তার অথ   আে  আে  চেল যােব। যারা ঈ র ভ  নয় তােদর  য টাকা-পয়সা হেব না তা 
নয়, আবার যারা ঈ র ভ  তােদর  য টাকা-পয়সা হেব তারও  কান গ ারাি ট  নই। িক  যিদ টাকা-পয়সা থােক আর  স 
যিদ ঈ র ভ  হয় তাহেল তার অথ  টা থাকেব, অভ  হেল টাকা-পয়সা উেড় যােব। ঈ র ভ  সব সময় িবনয়ী হয়, 
িবনয় আেছ আর  মতাও আেছ তখন তার কােছ টাকা-পয়সা জমেত থােক। এরপর কৃতে র কথা বলা হে । এর আেগ 
কেয়কিট  য বলা হল, কায  শল,   াধিরহত, এ েলার সােথ কৃতে র একটা স ক  আেছ।  দাকানদারেদর মেধ  যারা 
িবনয়ী, খুব ভ  ব বহার কের, খে রেক ঠকায় না তােদর  দাকােনর িব ী সব সময়  বশী হয়।  য  দাকানদার বাইের 
িদেয় খুব ভ  ব বহার করেছ িক   ভতের  ভতের চুির কের,  থেমর িদেক তার  দাকােন খে র যােব আর তার িব ীও 
ভােলা হেব। িক  মা ষ একিদন িঠকই ধের  ফেল এই  দাকানদার চুির কের, তখন তার ব বসা আে  আে  খারােপর 
িদেক চেল যােব। আসেল  য চািরি ক  ণ েলা মা ষেক মহৎ ও  শংিসত কের, ল ীর িনবােসর জ   সই  ণ েলা 
থাকা দরকার। তফাৎ হল, যারা ঈ েরর  িত ভি  লােভর িদেক পুেরাপুির মন িদেয়  রেখেছ তারা ল ীর িদেক নজর 
 দয় না। এরা টাকা-পয়সার জ   চ া করেত যায় না বেল এেদরও  সই রকম টাকা-পয়সা খুব  বশী হয় না। এেদর 
বাইের  য  কান পেথই মা ষ যাক না, অথ   াি , ধম  াি , নামযশ  াি ,  যটাই  হাক না  কন এই মানিবক চািরি ক 
 ণ েলা সবারই থাকেত হেব, তা নাহেল এর  কানটাই হেব না। আমরা  ায়ই মেন কির চালবািজ কের, িচিটং কের 
ব বসােত অেনক টাকা কের  নওয়া যায়, িক  একটা সমেয় িগেয় এরা মুখ থুবেড় পড়েবই। পাড়ার  ছাট  দাকানদার  সও 
কিদন পের ব বসা  িটেয় িনেত বাধ  হয়।  াভািবক অব ােতও ব বসা খারাপ হেত পাের। ভােলা  লাক যিদ হয়, তখন 
 লােকরাই সাহায  কের দাঁড় কিরেয়  দয়। তারপর  সখান  থেক  চ া কের, পির ম কের আবার  স দািঁড়েয় যােব।  শেষ 
বলেছন িন ত মুদ ী ণ  সে , স  েণর আিধক ,  য ব বসায়ীর মেধ  স  েণর আিধক  তার কােছ টাকা-পয়সা  বশী থাকেব। 
 
 এরপর বলেছন কােদর কােছ ল ী থােকন না। নাকম  শীেল প ুে ষ বসা িম ন নাি েক সা ির ে ক কৃতে । 
ন িভ বৃে  ন নৃশ ংসবে ণ   ন চািপ  চৗে র ন   ষ স ূেয়।।১৪/১০/৭। যারা অকম া, কাজকম  কের না, যারা নাি ক 
মােন ঈ ের িব াস কের না, যারা বণ  স র মােন বাবা মা িঠক  নই। কৃত ,  রাচারী,  ূর,  চার,   জেনর মেধ   দাষ 
 দেখ এই ধরেণর  লােকেদর মেধ  আিম কখনই বাস কির না। মানিবক মূল েবাধ আর ব বসার িশ াচার এই  েটা 
একই। যারা টাকা-পয়সা উপাজ ন করেত চাইেছ তােদর  সই  ণ েলাই লােগ  যটােক আমরা উ তর মানিবক মূল েবাধ 
বলিছ। যােদর মেধ   তজ, শি , সত , মান আর  গৗরেবর মা াটা খুব কম, যারা কথায় কথায়   ু হেয় যায়, যােদর 
 ভতের ছলচাতুির িক  বাইের অ  রকম  দখায় এই ধরেণর কপট  লাকেদর মেধ  আিম বাস কির না। সচরাচর সবারই 
একটা ধারণা  য ব বসা করেত  গেল একটু চালািক করেত হয়, একটু এিদক  সিদক করেত হয়। এটা িঠকই চালািক আর 
কপটতার  ারা কিদেনর জ   চুর অথ   আসেব িক  অদরূ ভিব েত তারা  সই অথ  েক ধের রাখেত পােরনা।  স আিম 
 যভােবই টাকা আয় কির না  কন, ব বসা কেরই  হাক, কাজকম  কেরই  হাক এই  ণ  েলা না থাকেল িকছ ুিদন পেরই 
 স  ীহীন হেয় যায়। আিম যিদ জািন আপনার কােছ  চুর টাকা-পয়সা আেছ, এবার আমােক  দখেত হেব আপনার মেধ  
এই  ণ েলা আেছ িকনা। যিদ এই  ণ েলা আপনার মেধ  থােক তাহেল  জেন িনন আপনার মৃতু  পয   আপনার টাকা 
 কাথাও যােব না। যিদ একটা  ণও আপনার মেধ  কম থােক, আপিন  জেন িনন মৃতু র অেনক আেগই আপনার সব 
টাকা-পয়সা হাত  থেক  বিরেয় যােব। ল ীেক  য খুব চ লা বলা হয়, এই কারেণই বলা হয়। িবদ ার   ে , আেগকার 
িদেন যাঁরা  া ণ িছেলন,  বদ উপিনষদ অধ য়ণ করােতন, বা া বয়স  থেক এেঁদর মেধ  এই  ণ েলােক চিরে র মেধ  
বিসেয়  দওয়া হত। যার জ  আেগকার িদেনর  া ণেদর মেধ , যারঁা িঠক িঠক পি ত িছেলন তােঁদর মেধ  এই ধরেণর 
 কান  দাষ পাওয়া  যত না।  সইজ  িবদ াটা তােঁদর কােছ সব সময় থাকত। যিদ এই  ণ েলা থােক তার মেধ   যমন 
িবদ া থােক িঠক  তমিন ধন-স দও থােক। যিদ না থােক, তাহেল  কান একটা কারেণ আপনার কােছ ধন-স দ এেস 
 গেছ, িক  এটা আপনার কােছ  বশী িদন িটকেব না। আমরা  ায়ই  দিখ বাবা জীবেন একজন খুব সফল ব ি  িক  
তার  ছেল এেকবাের অপদাথ   হেয়  গেছ। ভারত  াধীন হেয় যাওয়ার পর হঠাৎ কের অেনক  েযাগ  িবধা  বেড়  গেছ, 
তাই একটুেতই অেনেক সাফল   পেয়  গেছ, িক  এেদর মেধ  এই  ণ েলা না থাকােত পেরর  জ  এই সাফল েক 
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ধের রাখেত পারেছ না। আেগকার িদেন এই সম া িছল না, কারণ যার  য কােজর জ   য মানিবক মূল েবােধর দরকার 
 স েলা বা া বয়েসই পিরবার  থেক  তরী কের  দওয়া হত। 
 
 এত ণ পু ষেদর ব াপাের ল ী বেল  গেলন, এখন  মেয়েদর ব াপাের বলেছন। কা া মােন যােদর একটা 
িবেশষ  সৗ য   আেছ যার মেধ  একটা কমনীয় ও  সৗম  ভাব থােক, ল ী তােদর মেধ  বাস কেরন।  যসব  মেয়েদর 
মেধ  ঔ ত ভাব থােক, আজকাল নতুন  জে র  মেয়েদর  দখেলই  বাঝা যায় সবাই  কমন ঔ ত হেয় আেছ। এেদর 
মেধ  ল ী বাস কেরন না। যারা ঈ র পরায়ণ আর  া ণ পরায়ণ,  া ণ পরায়ণ বলেত  বাঝাে  যারা  ণীজনেদর 
স ান কের, যারা ঘর আর ভা ার সব সময় ঝকঝেক তকতেক কের পির ার রােখ, এেদর কােছ ল ী সব সময় বাস 
কেরন। অেনক আেগ একবার  ুেলর  ছেলেদর একটা ক া  হেয়িছল।  সখােন এক সােহবেক আম ণ কের িনেয় আসা 
হেয়িছল ভাষণ  দওয়ার জ । সােহব আসার পর তাঁেক সব িকছু ঘুিরেয় ঘুিরেয়  দখান হে । সােহব  থেম বলেছন 
‘আমােক আপনােদর রা াঘরটা  দখানেতা’। রা াঘের এেস  দেখন ঘরটা এেকবাের ঝকঝেক পির ার। সােহব বলেছন 
 য  কান  িত ান বা গৃহে র রা াঘরটা  দেখই  বাঝা যােব বািড়র মািলক িক রকম  লাক। রামক ৃ মঠ িমশেনর  য 
 কান আ েমর রা াঘর,  গাশালা সব সময় ঝকঝেক পির ার  দখেত পাওয়া যােব। মােয়েদর  যত খাটুিনই  হাক, রাে  
 শাবার আেগ ঘর আর রা াঘর পির ার তকতক না কের  েত যােব না। আধুিনক কােলর মােয়রা সব রা াবা া কের 
 বিসেনর উপর সব টাল কের রাখেব, সকােল কােজর  মেয় আসেব  স  য রকম পারেব করেব। বুেঝ িনন এেদর  ী আর 
 বশী িদন  নই। সকােল স ূয   দবতা উেঠেছন, িতিন আমার বািড়েত  েবশ করেছন,  েবশ কের িক  দখেছন? চািরিদেক 
এঁেঠা বাসন। অ া  কেম র  জাের িকছ ুিদন চলেব,  স েলা  শষ হেয়  গেল অল ী এেস ঘের বাসা বাধঁেব।  
 
 গ  আর ধােনর   ে  মােয়রা িবেশষ  েপ য   নন। আেগকার িদেন জিম ও গ  িছল স দ, বলাই হত 
 গাধন। এখন আর কা র গ   নই, িক  জীবন চালাবার জ  যা িকছু স দ আেছ, সব িকছুেক িটপটপ কের রাখেত 
হেব। আমােদর মেন হেত পাের আমরা এ েলা  কন আেলাচনা করিছ। যােদর এই  ণ েলা  নই তারা  কান িদন ঈ েরর 
পেথও এেগােত পারেব না,  কান িদন আধ াি ক মন তায়  যেত পারেব না। এ েলা হল  াথিমক পদে প, আেগ 
এ েলা কের িনেজেক পির   কর তারপর তুিম ধেম র পেথ  যেত পারেব। বািড়েত যত রকেমর বাসনপ  আেছ সব 
পির ার এবং  গাছান। আর  য কাজটাই করেব  সটা  ভেব িচে  করেব। এরা  ামীর িব ে  কখন কথা বেল না। 
 জেনর এক রকম মন যিদ না হয় তাহেল অশাি  লাগেবই। ল ােক যারা ত াগ কের িদেয়েছ ল ী তােদর  ছেড় চেল 
যান। ল ী আর কােদর  থেক দেূর থােকন? নারী যিদ িনদ  য় হয়, পাপাচাের যিদ িল  হয়, যারা অপিব , খুব অপির ার 
ও অপির   থােক, খাওয়া-দাওয়ার  িত যােদর  কান সংযম  নই, যারা অৈধয , যারা খুব কলহি য়া, কথায় কথায় ঝগড়া 
কের,  চ  ঘুম কাতুের, ঘুেমর জ  িবছানাই ছাড়েত চায় না। এেদর  থেক আিম সব সময় দূের থািক। 
 
 ল ী  যমন পু ষ আর  ীেদর িনেয় বলেলন, িঠক  তমিন নদীর কথাও বলেছন,  কা   ধরেণর নদীেত ল ী বাস 
কেরন। এ েলা হল একটা িজিনেষর  ী  কমন হেব,  কান জায়গায়  বড়ােত  গেল একটা পু র বা জলাশয়  দখেলই 
 চাখটা জুিড়েয় যায়,  কাথাও  কাথাও আবার  সই রকম ভােলা লাগেব না।  য জলাশেয় হাঁস থােক, িবিভ  রকেমর 
পািখর কলতােন মুখিরত, নদী বা জলাশেয়র তীর  চুর ত রািজ  ারা আ ািদত, যার তীের  চরু  া ণেদর বাস,  য 
জলাশয় জেল সব সময় পিরপূণ   আর হািত, িসংহ, হিরণ এরা এেস  য জলাশেয়র জলপান কের, এই ধরেণর নদী বা বড় 
দীিঘেত আিম িঠক িঠক বাস কির। এই ধরেণর নদী বা জলাশেয়র উপর সব সময় একটা পিরপূণ  তার ভাব বজায় থােক। 
এটা আমােদর মেন রাখেত হেব, যারাই আধ াি ক জীবেন আেস তােদর জীবন পিরপূণ   থাকেত হেব। নদীর  যমন বণ  না 
করা হেয়েছ, িঠক  সই রকম জীবন যিদ পিরপূণ   না থােক আধ াি ক পেথ কখনই এেগােত পারেব না। ল ী বলেছন, 
ম  হািত অথ  াৎ  য হািত পুেরা সাবলীল, সাপ, িসংহাসন, সৎ পু েষ আমার িনত  িনবাস।  কউ যখন রাজনীিতেত আেস 
তখন  স চায় আিম  যন  ধানম ী হেত পাির, মােন রাজা হেত পাির,  ধানম ী না হেলও অ ত  যন একটা ম ী হেত 
পাির। কারণ  যখােনই িসংহাসন  সখােনই ল ীর বাস। িক  তার সােথ সৎ পু েষর কথা বলেছন। আিম যিদ একবার 
বুেঝ িনেত পাির আিম রাজা হেত পারব না, তাহেল িক ল ী িক আমার মেধ  বাস করেবন না? না, তখন আমােক সৎ 
পু ষ হওয়ার  চ া করেত হেব। রাজার সে  ল ী সব সময়ই থাকেবন এটা জানা কথা, িক  সবাই  তা আর রাজা হেত 
পারেব না, িক  সৎ পু েষর সে  ল ী সব সময় বাস কেরন।  
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 ল ী   ীিনেক বলেছন, আিম শরীর  েপ নারায়েণর সে  বাস কির। িক  শরীর  েপ সব জায়গােত না 
থাকেলও ভাবনা  েপ আিম িবিভ  জায়গায় বাস কির। ভাবনা  েপ  যখােন  যখােন আিম বাস কির  সখােন  সখােন ধম , 
অথ  , কাম আর যশ এই চারেটর সমিৃ  হয়। ল ী যিদ থােকন তখন  য  ধ ুঅথ   বৃি ই হেব তা নয়, কামও বৃি  হয়, 
ধম ও বৃি  আর তার সে  যশ হয়। যারই  দখা যােব কাজ কম  কের নাম যশ হে  তখন বুঝেত হেব ল ী তার মেধ  
খুবই ভােলা ভােব বাস করেছন। 
 
 মহাভারেতর একটা খুব  চিলত মত  য ক ৃত েদর কখনই  কান গিত হয় না। কতৃ  মােন,  য উপকািরর 
উপকারেক মেন রােখ না, উে  তার  িত করার  চ া কের, এরা জীবেন নাশ হেয় যায়। এখােন একটা খুব মজার 
কািহনী আেছ। এক রাজা িকভােব িকভােব অিভশাপ  পেয় নারী হেয়  গেছ। রাজা যখন পু ষ িছল তখন তার কেয়কিট 
স ান িছল। পের নারী হেয় যাওয়ার পর  সখান  থেক তার আবার কেয়কটা স ান হেয়  গেছ। এিদেক  দবতারা  কান 
কারেণ খুশী হওয়ার পর রাজােক অিভশাপ মু  কের পু ষ কের িদেত চাইল। তখন  স বলল ‘না, আিম আর পু ষ হেত 
চাই না, নারী  েপ আিম এই জীবনেক অেনক ভােলা ভােগ উপেভাগ করেত পারিছ। 
 
  বা েক  উ পম  র িন া 
 এরপর উপম   ঋিষর কািহনী আসেছ। উপম  র এই অংেশই িবখ াত িশবসহ  নাম আসেছ। উপম  র    খুব 
কড়া ঋিষ িছেলন।  থম যখন   র কােছ উপম   িশ া িনেত  গেছন তখন  থেম    তাঁেক বেল িদেলন ‘তুিম যা 
িকছু িভ ােত পােব  সখান  থেক আেগ   েক িনেবদন কের তারপর তুিম  হণ করেব’। এখন  রাজ িভ া কের যা িকছু 
 পেত সবটাই   েক িনেবদন কের িদত। িক     সম  িভ াটাই িনেজ  খেয় িনেতন। িকছু িদন পর    উপম  েক 
বলেছন ‘আের! আিমেতা  রাজই  তামার িভ া িনেয় িনি  িক  এখনও তুিম  তা  বশ  মাটােসাটাই আছ  দখিছ। িক 
কের  তামার শরীরটােক িঠক  রেখছ’? উপম   বলেছন ‘আিম আেরকবার িভ া করেত যাই’।    বলেছন ‘এটা  তা 
তুিম খুব অ ায় করছ।   চারীেদর ি তীয়বার িভ ায় যাওয়ার কথা নয়’। উপম   তখন ি তীয়বার িভ া যাওয়া ব  
কের িদেলন। কিদন পর    বলেছন ‘তুিম  তা ি তীয়বার িভ ােত যা  না, িক  তাও তুিম  মাটােসাটা হ  িক কের’? 
উপম   বলেছন ‘আিম যখন আপনার গ  েলা চড়ােত যাই তখন গ র  ধ আিম  খেয় থািক’।     েন অবাক হেয় 
বলেছন ‘তুিম  তা আমার ভােগর  ধটাই  খেয় িন , এরকম কাজ ক ণ করেব না’। কিদন পর     দখেছন উপম  র 
শরীর আেগর মতই আেছ। িজ াসা করােত উপম   বলেছন ‘বাছুর যখন গ র বাটঁ  থেক  ধ খায় তখন ওর মুখ  থেক 
 য  ফনা  বেরায়  সই  ফনা আিম খাই’।    তখন বলেছন ‘আমােদর গ  বাছুর  েলা খুব ভােলা, তুিম খা   দেখ 
বাছুর  েলা আরও  বশী মুখ  থেক  ফনা  ফলেত থাকেব, তুিম  তা এক  কার বাছুর  থেক ওর খাওয়ার  কেড় িন ’। 
এখন উপম  র কােছ আর  কান পথ  নই িক  খেয় থাকেব। একিদন িখেদর  ালায় উপম   আখ গােছর পাতার রস 
 খেয় িনেয়েছ। আখ গােছর পাতার রস খুব িবষা  হয়। ঐ রস  খেয় িনেতই তারঁ  চাখ  েটা অ  হেয়  গেছ। অ  হেয় 
চলেত িগেয় একটা গেত র মেধ  উপম   পেড়  গেছন। অধ য়েণর সময়     দখেছন উপম    নই। িতিন ভাবেলন 
খাওয়া-দাওয়া করেত পারেছ না বেল অিভমান কের  কাথাও পািলেয়  গেছ। জ েল  খাজঁ করেত িগেয়  দেখন একটা 
গেত র মেধ  উপম   পেড় আেছন আর তারঁ  চাখ  েটা অ  হেয়  গেছ।    তখন  বদ  থেক অি নী মােরর ম  
উপম  েক িশিখেয় িদয় পাঠ করেত বলেলন। উপম   এখন ম  পাঠ করেত    কেরেছন। পাঠ করেত করেত 
অি নী মার এেস  গেছন। অি নী মার এেস বলেছন ‘ তামােক এই ওষ ুধ িদলাম, এই ওষ ুধ  খেয় নাও, তাহেল তুিম 
িঠক হেয় যােব’। উপম   তখন বলেছন ‘আমােক    বেল িদেয়েছন আিম যা পাব  সটা আেগ   েক িনেবদন না কের 
আিম  খেত পারব না’।  দবতারা বলেছন ‘না, না,  তামার   ও আেগ এই রকম কেরিছেলন, তুিম  খেয় নাও’। উপম   
বলেছন ‘আমার    আেগ িক কেরিছেলন আমার জানা  নই আর জানেতও চাই না, আমােক     যমনিট আেদশ 
িদেয়েছন আিম  সই আেদশই পালন কের যাব’। এই  য আমরা বিল     যমনিট কেরন আমরাও  তমনিট করব। িক  
তা নয়,     যমনিট বেলন আমােদরও  তমনিট করেত হেব,     যমনিট কেরিছেলন বা কেরেছন ক ণ  তমনিট করেত 
 নই। তখন অি নী মার খুব খুশী হেয়  চাখটা িঠক কের িদেলন। িঠক কের িদেয় বলেলন ‘ তামার   র দাতঁ েলা 
 লাহার, আিম  তামার দাতঁ েলা  সানার কের িদি ’। এর িক তাৎপয  আমােদর জানা  নই। এরপর অি নী মার আরও 
িকছু িবদ া িদেয় আ েম িফের  যেত বলেলন। আ েম িফের আসেতই উপম  েক  দেখ    বলেছন ‘আের!  তামার  তা 
 দখিছ সব িসি  হেয়  গেছ, তুিম  তা সব িবদ া  পেয়  গেছ’। তারপর উপম     র আ ম  থেক িনেজর বািড়েত িফের 
এেসিছেলন। 
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 উপম   পের খুব বড় ঋিষ হেয়িছেলন, িতিন  বেদর কােলর খুব নামকরা ঋিষ িছেলন। পের িতিন ভগবান িশেবর 
আরাধনা কেরন। তারঁ খুব ইে  িছল ভগবান িশব  যন তারঁ সামেন এেস আিবভূ ত হন। িতিন িনেজর মেধ  সম  িকছুেক 
সংযম কের হাতেজাড় কের িশেবর  িত করেত    করেলন। এই সময়ই তাঁর মুখ  থেক িশবসহ নাম   া   বিরেয় 
আেস। এিট িশেবর খুব নামকরা   া ।  থেমই বলেছন ওঁ ি রঃ  াণ ুঃ  ভুভ ীম ঃ  ব ে র া বর ে দা বর ঃ। সব া া 
সব িবখ াতঃ সব ং সব  কে র া ভবঃ। ।১৪/১৬/৩১।  
 
মহা ভ ারে ত গ ার ম াহ া   (গ েড়র জ  কা ি হ নী – ব ালিখল  ঋি ষ েদর য  – গ েড়র জ  – গ ড় ক ত  ৃক অম ৃত হ র ণ – ি ব নত া র দা স   মা চ ন) 

 যুিধি র আবার িজে স করেছন  কান  দেশ  কান আ েম আর  কাথায়  কাথায় নদী িঠক িঠক পূণ  নদী? 
মহাভারেত গ ােক অত   পূণ  নদী বেল  ীকৃিত  দওয়া হেয়েছ। গ ার আেগ ভারেত িস  ুনদী পূণ  নদী িছল। আমােদর 
 বেদ সর তী নদীেক িঠক িঠক নদী  েপ  িত করা হেয়েছ। বলা হয়  বেদর সময়কার ঋিষরা িকছুেতই সর তী নদীেক 
ভুলেত পারেলন না। িক   কান কারেণ সর তী নদী  িকেয় যায়। তখন িবেদশীরা আর তােদর সােথ সােথ আমােদর 
 দেশর িকছু বুি জীিবরা  বেদর ঋিষেদর ধা াবাজ বেল িদেলন। পরবিত  কােল সর তী নদীর নামই িদেয়িছল  পৗরািনক 
নদী, অথ  াৎ এটা নদী বেল িকছ ুিছল না, এটা ক নার নদী। িক  আদেপই এটা  পৗরািনক নদী নয়। সর তী নদী খুবই 
পিব  নদী। আর  বেদর সমেয় সর তী নদী সব  থেক  বশী পিব  নদী িছল। সর তী নদীর তীের তখন অেনক সভ তার 
িবকাশ হেয়িছল। িকছু কাল আেগ ঐিতহািসকরা সর তী নদীেক উ ার করেত  পেরেছন।  বশীর ভাগ নদী িহমালয়  থেক 
উৎপ  হেয় গ ার সে  িমেল সমুে র িদেক  বািহত হয়, সর তী নদী িক  উে া িদেক যায়, মােন পি ম িদেক 
 বািহত হে । এটা খুবই তাই আ েয র। িস ু নদীও িত ত   থেক  বিরেয় চীেনর িকছ ুঅংশেক ছুেঁয় পি ম িদেক 
 বািহত হয়। সর তী নদীর গিতপথও এই রকম িছল। িক   য  কান কারেণই  হাক, ভূিমক  বা অ   কান  ভৗগিলক 
কারেণ সর তী নদীটা পের  িকেয় যায়।  িকেয় যাওয়ার ফেল ধীের ধীের পুেরাটাই হািরেয়  গেছ। িকছু িদন আেগ 
 ােটলাইেটর সাহােয  ম ািপং করেত িগেয় নদীর খাত  েলা  বিরেয় এেসেছ। এখন এনারা গেবষণা কের  দখেলন 
তাইেতা এলাহাবােদর গ ার স ম  লেক বলা হয় ি েবণী, কারণ এখােন িতনেট নদীর স ম হেয়েছ, গ া, যমুনা আর 
সর তী। িক  এখন আমরা যমুনা আর গ ােকই পাই, তাহেল সর তী  কাথায়  গল? আসেল সর তী নদী  কান িদনই 
যমুনার কােছ আেসিন, সর তী িচরিদনই িছল িস ুর অববািহকায়। সর তী নদী  িকেয় যাওয়ার পর  থেক গ া নদীর 
মাহা  টা বাড়েত    কের। বত মান িহ  সমাজ পুেরাপুির দািঁড়েয়েছ গ ার পিব তার উপর। এই িনভ রতাই আেগ িছল 
সর তী নদীর উপর। পেরর িদেক নম দা নদীরও খুব মাহা   হয়। অব  ঠা র আবার নম দা নদীর নাম কেরনিন, ঠা র 
বলেছন গ ার তীের  ান হয় আর যমুনার তীের ভি  হয়। অ  িদেক শ রাচােয র    নম দার তীের তপ া করেতন, 
িতিনও নম দার তীের িকছু িদন তপ া কেরিছেলন। এখনেতা নম দার তীের  চুর স  াসীরা তপ া করেছন।  
 
 ভী  বলেছন  ত  দশ াে  জনপ দাে  ম াে  চ পব তা ঃ।  যষা ং ভাগীর থী গ া মে ধ ৈনিত সর র া।। 
১৪/২৭/২৬।  য  দশ,  য ভূিমর মাঝখান িদেয় গ া  বািহত  সই ভূিমই হল    তেমা ভূিম। ভী  বলেছন বেলই নয়, 
সারা  দেশর  লােকরাই গ ার এই মাহা  েক  ীকার কের িনেয়েছ। তেব  য  যখােন থােক  স  সখানকার মািট, নদী, 
িব হেকই     মেন কের। দি ণ ভারেতও অেনক নদী আেছ, তারা  সই নদীেকই পিব  বেল। িক  দি ণ ভারেত যত 
উ বেণ  র  া ণরা আেছন, তােঁদর    হে  মৃতু র সময়  যন    ফাটঁা গ াজল মুেখ িনেয় মারা যাই। িকছু িদন আেগ 
দি ণ ভারেতর উপর একটা  লখা  বিরেয়িছল,  সখােন  লখক বলেছন, দি ণ ভারত  থেক উ র ভারেত তীথ   কের 
 ফরার সময় বােস যিদ বােস জায়গা না  পত  সই সময় ক া রেক যিদ বেল িদত ভাই এই ব াগটা একট ুসামেল 
রাখেবন এেত তীথ     আেছ। তীথ     আেছ  নেলই সবাই িসট  ছেড় িদত, আর এই ব ােগ কের গ াজল িনেয় যাে  
 নেল  লােকরা এেদরেকই  ণাম করত। এ েলা কেলেজর  ছেলরা মজা কের করত। ট ােপর জল ভের তীথ     আেছ 
িমেথ  কথা বেল বােস জায়গা কের িনত। সবাই যখন বলত আমােক এক  ফাঁটা গ াজল িদন। এরাও ঐ ট ােপর জল 
একট ুকের িছিটেয় িদত। আসেল এইটা  দখােনা হে  দি ণ ভারেতর  লােকরাও িকভােব গ াজলেক অত     া কের।  
 
 ভী  বলেছন   ৃািন  য ষাং গাে ৈ য়ে াৈয়গ  া ািণ  দি হনা  ।   ািন ন পুনে ষ াং ত াগ ঃ 
 গ াি ধীয়ে ত।।১৪/২৭/২৮। যােদর শরীর গ াজেল একবার িস  হেয়েছ, যিদ িস  নাও হেয় থােক যিদ তার  কান 
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অি  গ াজেল ডুিবেয়  দওয়া হয়, তার আর  গ   থেক  কান িদন পতন হেব না। যারা  থেমর িদেক  চুর পাপকম  
কেরেছ, িক  পের যিদ গ ায়  ান কের  নয় তাহেল সব পাপ ধুেয় যায়। যত অ কারই থা ক সূেয  াদয় হেল  যমন সব 
অ কার পািলেয় যায় িঠক  তমিন গ ায়  য  ান কের  স যত পাপই কের থা ক সব পাপ পির ার হেয় যায়। গ ড়েক 
 দখেল  যমন সব সাপ পািলেয় যায়, আর গ ড়েক  দখেলই  যমন  কউ সােপর িবষ  থেক ম ু হেয় যায় িঠক  তমিন 
গ া দশ ন মাে ই সব পাপ  থেক ম ু হেয় যায়।  
 
 গ ড় হল নারায়েণর বাহন। কা প মুিনর  চৗষি  জন  ী িছল, এরা আবার সবাই  বান। এেদর মেধ   জেনর 
নাম িছল ক  আর িবনতা। কা প মুিন একবার এই  ই  বােনর উপর খুব খুশী হেয় বর িদেত চাইেলন। ক  বর চাইল 
আমার হাজার খােনক স ান  হাক আর এরা  যন খুব শি মান হয়। ক  সপ জািতর জ  িদেয়েছ। িবনতা  জেন সতীন 
আবার  বানও, িবনতা বলল আমার হাজারটা চাইনা আমার  িট স ান  হাক যারা এই ক র স ানেদর িনয় েণ রাখেব। 
কা প  জনেক বর িদেয় িদেলন। কা প মুিন একবার একটা য  করেছন। ই  তারঁ স ান,  দবতােদর রাজা। ই েক 
কা প মুিন অরণ   থেক িকছ ুঅরণী কাঠ িনেয় আসেত বলেলন। ই  খুব শি মান পু ষ, িতিন কেয়কটা বড় বড় অরিণ 
গাছ  কেট িনেয় আসেছন। আসার সময় ই   দখেছন কেয়কজন খব াকিৃত ঋিষেদর সােথ  দখা হেয়েছ যােঁদর শরীরটা 
হােতর বুেড়া আঙুেলর মােপর  ছাট  ছাট। এই ঋিষেদর নাম বালিখল । এনারা সব সময়ই তপ া করেত থােকন। আর 
একা একা কখনই থােকন না, পাঁচ ছয় জন এক সে  থাকেবন।  কান গােছর উপর উে া ঝুেল  থেক ঐভােবই তপ া 
করেত থাকেবন। বালিখল  ঋিষেদরও ইে  হেয়েছ কা প মুিনর যে  িকছু  সবা করেবন। কেয়কজন ঋিষ িমেল জ েল 
 গেছন িকছ ুঅরিণ কাঠ সং হ করেত। বুেড়া আঙুেলর মােপর এই  তা  ছা  শরীর, কতট ুই বা কাঠ আনেব। তাই 
পলাশ গােছ খুব  ছা  একটা পাতলা ডালেক ব  কে  সাতজন িমেল কােঁধ কের িনেয় আসেছন যে  সাহায  করেত। 
আসার সময় গ র খুেড়  য সামা  গত  িছল তােত একটু জল জেম িছল, ঐ কােঠর ভাের মাথা ঘুরেছ বেল ঋিষরা 
সামেন িকছুই  দখেত পা ন না,  দখেত না  পেয় ঐ গেত র মেধ  সব কজন ঋিষ পেড়  গেছন। পেড় িগেয় এখন  সখান 
 থেক  বেরােতও পারেছন না। ইিতমেধ  ই   সখােন বালিখল  ঋিষেদর ঐ অব া  দেখ হাসেত    কেরেছ। ই   য 
গাছ েলা িনেয় যাি ল  সটােক িনেয় ঋিষেদর িডিঙেয় চেল  গেছ। তখন বালিখল  ঋিষরা ইে র এই আচরেণ খুব  ু  
হেয়  গেছন। ইে র এত অহ ার হেয়  গেছ! িঠক আেছ  তামার অহ ার িকভােব খব  করেত হয়  দখাি ! বালিখল  
ঋিষরা ঐখােন বেসই য     কের িদল। বালিখল  ঋিষরা এমিনেতই খুব উ েকািটর ঋিষ। তাঁরা এখন য  করেত    
করেলন এই স   কের আেরকটা ইে র জ   হাক, তারও এই রকম শি  হেব আর বত মান ই েক আমােদর ই  
পরা  কের  দেব।  
 
 ঋিষেদর যে র স ে র কথা  েন ইে র  তা ঘুম ছুেট  গেছ। ই  এখন কা প মুিনর কােছ ছুেট  গেছন। 
কা প মুিন তখন িনেজর য  ব  কের  দৗেড় ঋিষেদর কােছ এেসেছন ই েক বাঁচােত। বালিখল  ঋিষেদর কা প মুিন 
খুব আদর য , স ান কের ঠা া করেলন। ঠা া করার পর ক প মুিন ঋিষেদর িজে স করেছন ‘আপনারা এখােন িক 
করেছন’? ঋিষরা বলল য  করিছ। কা প মুিন বলেছন ‘িকেসর জ  য  করেছন’? ‘আমরা একজন নতুন ইে র জ  
 দব’। ‘তা আপনারা  য নতুন ই  করেবন িক    া আেগই  তা একজন ই  কের  রেখেছন, এেত আপনারা   ােক 
এইভােব অপমান কের িদে ন নােতা’! ‘ াঁ, তাই  তা, আপিন িঠকই বলেছন, এেত   ারেতা অপমান হেয় যােব, 
তাহেল এখন িক হেব? য  যখন হেয়েছ তখন তার ফলেতা হেব’। তখন কা প মুিন বলেলন ‘এক কাজ করেল হয়, 
ই েক  তা  েগ রই রাজা হেত হেব, এখন  জন ই েক  তা  েগ র রাজা করা যােব না, িক  আকাশটােকও  তা  গ  বলা 
হয়, তা আপনারা পািখেদর জ  একজন ই  কের িদন’। তখন ঋিষরা বলেলন ‘এটা  তা খুব ভােলা বলেলন, পািখেদর 
একজন ই  হেল ভােলাই হেব’। তখন গ েড়র জ  হল। গ ড় হেলন পািখেদর ই । িক  আেগই বর  দওয়া িছল  য 
ি তীয় ই  আসল ইে র  থেক  বশী শি শালী হেবন, সব জায়গায় তারঁ অবাধ গিতিবিধ থাকেব আর ই েক পরািজত 
করেত পারেব। কা প মুিন যখন  দখেলন এটাই যখন িবধান হেয়  গেছ তখন এটােকই অ  ভােব কােজ লাগান  হাক। 
এখন িতিন  সই বরটা িবনতােক িদেয় িদেলন।  
 
 কা েপর বের িবনতার  েটা িডম হেয়েছ। অ  িদেক ক র হাজারটা িডম হেয়েছ। িকছু িদন পেরর ক র িডম 
 থেক সব বা িক আিদ সাপ  েলা  বিরেয় এেসেছ। এিদেক পাচঁশ বছর হেয়  গল িবনতার িডম একটাও ফুটেছ না। 
িবনতা তখন িহংসায় তাড়াতািড় কের একটা িডমেক িদেয়েছ  ভেঙ।  ভেঙ িদেতই িডম  থেক একটা বা া পািখ  বিরেয় 
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এেসেছ যার উপেরর অ টা  তরী হেয়  গেছ িক  িনেজর অ টা তখনও  তরী হয়িন।  বিরেয় এেসই মা িবনতােক খুব 
কের গালাগাল িদেত    কেরেছ ‘তুিম একটা পািপনী, িডম  ফাটার আেগই তুিম ফািটেয় িদেয়ছ, তুিম আমার জীবনটােক 
সব নাশ কের িদেল, আিম িঠক সমেয় িনেজর  থেক  বেরােল এমন শি শালী হতাম  কউ ধারণাই করেত পারত না। িঠক 
আেছ তুিম যখন এই অ ায় কেরই  ফেলছ, আর িহংেসর  চােট পাচঁশ বছর আেগই তুিম আমােক িডম  থেক বার কের 
িদেয়ছ, তাই এই পাচঁশ বছর তুিম দাসীর জীবন কাটােব’। এরপর আরও অেনক কািহনী। ইিতমেধ  ক  আর িবনতার 
মেধ  একটা বািজ হেয় ক  চালািক কের বািজেত িজেত িবনতােক িনেজর দাসী বািনেয় িনেয়েছ।  
 
 এিদেক পাচঁশ বছর পূণ   হেয় ি তীয় িডম  থেক গ ড় জ  িনেয়েছন। জ  িনেয়ই তারঁ  সই িবশাল শরীর, আর 
 সই রকম শি মান। গ ড় যখন  দখল ভাইেয়র এই  রব া তখন তােক িপেঠ বিসেয় সেূয র কােছ িদেয় এল,  সই 
 থেক গ েড়র ভাই অ ণ সেূয  র সারিথর কাজ করেত থাকল। অ েণাদয় মােনই সারিথ অ েণর রেথ কের সূয    দবতা 
আসেছন। গ ড় খুব শি শালী িক  তারঁ মািস ক   ায়ই এেস বেল এই গ ড় তুই আমােক এখােন িনেয় চল,  সখােন 
িনেয় চল। গ ড়ও ঘােড় কের  যখােন িনেয়  যেত বেল  সখােন িনেয় যায়।  ধ ুক ই নয়, তার স ান সাপ েলাও 
গ ড়েক চাকেরর মত এেস বেল এই আমােদর এখােন িনেয় চল, ওখােন িনেয় চল। একিদন গ ড় কাদঁেত কাদঁেত এেস 
িবনতােক বলেছন, এরা আমােদর  কান কাজ কের না উে  আমােক  কন এেদর কাজ করেত হয়। তখন িবনতা বলল 
িকভােব ক  িমেথ  কের আমােক দাসী বািনেয়েছ। গ ড় িগেয় তখন মািস ক েক িগেয় বলল ‘তুিম বল আমার মােক 
আর আমােক িক করেল  তামােদর দাস   থেক ম ু করেব। তখন ক  আর সােপরা বলল যিদ তুিম  গ   থেক 
আমােদর জ  অমৃত িনেয় আস তাহেল  তামােদর দাস   থেক ম ু কের  দব। সােপেদর এটাও একটা  কৗশল, এরা 
 ভেবেছ অমৃত যিদ  পেয় যাই তাহেল আমােদর আর  কান িকছুরই  েয়াজন হেব না, আর অমৃত যিদ না আনেত পাের 
তাহেল িবনতা আর তার স ান গ ড় িচরকাল আমােদর দাস  করেতই থাকেব।  
 
 গ ড় এবার চলেলন অমৃত আনেত  েগ ।  েগ  িগেয় গ ড় সরাসির আ মণ কের বলেছ আিম অমৃত িনেয় যাব। 
সব  দবতারা একসােথ গ ড়েক আ মণ কেরেছ। িক  গ ড়  চ  শি শালী, বালিখল  ঋিষেদর যে র পূণ  ফেল 
গ েড়র জ ।  গ ড় একাই সব  দবতােদর পরািজত কের িদেয়েছ। ই েক পরািজত কের অমৃেতর কলসেক িনেজর 
পাজঁায় িনেয় গ ড় এবার চলল। ই  তখন গ ড়েক বলেছন ‘ দেখা, তুিম অমৃত িনেয় যা  িঠকই িক  ক র স ানেদর 
যিদ অমৃত পান কিরেয় দাও তুিম িনেজ আরও  ফঁেস যােব। তুিম এক কাজ কর,  শ ঘােসর একটা আসন বািনেয় তার 
উপর এই অমৃত কলস  রেখ  দেব। তাহেল আর সােপরা পান করেত পারেব না’। ই  এরপর গ েড়র সােথ ব ু ও 
কের িনল। গ ড় এেস অমৃত  রেখ িদেয়েছ। সােপেদর বলল ‘এই নাও অমৃত’। এখন সাপ েলা  যমিন অমৃত পান 
করেত এেসেছ  শ ঘােসর ডগােত  লেগ সােপেদর িজভটা িচেড়  গেছ।  সই  থেক সােপেদর িজভ  চড়া  থেক  গল। 
সােপরা আর অমৃত পান করেত পারল না, কারণ িজভটাই  কেট  গল। সােপরা অমৃত পান না করেত পারায় গ ড় আবার 
 দবতােদর অমৃত িফিরেয় িদেয় এেসেছন। এরপর দাস   থেকও মু  হেয়  গেছ। মু  হেয় যাওয়ার পের গ ড় এখন 
 থেক সাপ  দখেলই মারেত    করল। আসেল আমরা জািন িচল বা বাজপািখ সাপ  দখেলই  ছা ঁ মের িনেয় যায়। মা ষ 
 দেখ আসেছ িকভােব িচল, বাজপািখরা সাপেক  ছা ঁ মের িনেয় যায়। ময়রূেকও  দখেল সাপ পািলেয় যায়। 
 
 ভী  বলেছন গ ড়েক  দখেল  যমন সব সাপ পালায়, িঠক  সই রকম গ ার দশ ন মাে ই সব পাপ ধুেয় যায়। 
 ীমাও বলেছন, যােদর শরীের গ ার পিব  বাতাস লােগ তারা পূণ  হেয় যায়। ভী  বলেছন,  ধ ুতাই নয়, গ ায়  ান, 
দশ ন,  শ ন করেল  ধ ুতার িনেজরই নয় তার আেগর সাত পু েষর সবাই উ ার হেয় যায়, আর পের  য বংশধররা 
আসেব তারাও উ ার হেয় যায়। এ েলা বলা হয় মা েষর মেন একটা িদব  স ার  িত   া, ভি  জ ােনার জ । 
 
ক াদ া েন র িব িভ   ি য়া ও প া -প া ী র বয় েসর ব া প াের মহা ভা রেত র ম ত 
 এরপর যুিধ ােরর    করেছন ক াদােনর কত রকম  ি য়া আেছ। মহাভারত এই ব াপাের যা বলেছ তার 
 থেক আরও িব তৃ ভােব ম  ৃিতেত বলা হেয়েছ। মহাভারেতও অেনক রকম ক াদােনর  ি য়ার কথা বলা হেয়েছ 
 যমন –  াজাপত , গা ব , আ র, রা স। এ েলা সবই ম  ৃিতেত িবশদ ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। মহাভারেত বলা 
হে  আ র আর রা স িববাহ করেত  নই। আ র মেত ক াপ েক  কান ভােব একটা  েলাভন িদেয়, টাকা িদেয় 
 মেয়েক িকেন  নওয়া হয়। মহাভারত যিদও আ র িববাহেক এইভােব বণ  না কেরেছ িক  এইটাই  য সব সময় হয় তা 
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নয়, এই ধরেণর িববাহ িবিভ  সমােজ িবিভ  সমেয় িবিভ  ভােব চেলেছ। আমােদর ঠা েরর িববােহই ঠা েরর পিরবােরর 
প   থেক  ীমােয়র পিরবারেক টাকা িদেত হেয়িছল। তেব  বশীর ভাগ   ে   মেয় প ই  ছেল প েক টাকা  দয়, 
যােক ইদািনং বলেছ পণ। রা স িববাহ সব কােলই অত   িন নীয় বেল মেন করা হয়। রা স িববােহ  ছেল িনেজ বা 
 ছেলর বািড়র  লাকজনরা এেস বেল আিম  তামার  মেয়েক তুেল িনেয় যাব।  মেয়র বাবা িকংবা বা আ ীয় জনরা যারাই 
র া করেত আসত তােদর  মের িপিটেয়  মেয়টােক তুেল িনেয়  যত, দরকার পড়েল  মেয়র বািড়র কা র গলা কাটেতও 
 কান ি ধা করত না।  যমন একটা সময় বিহরাগত মুসলমানরা িহ েদর  মেয়েদর  জার কের তুেল িনেয় িববাহ করত, 
এ েলা সব রা স িববােহর মেধ  পেড়। আমােদর পর রােত রা স িববােহর অ মিত  দওয়া হত না। মহাভারেত খুব 
মজার একটা ব াপার বলেছ, িববােহর বয়েসর ব াপাের বলেছ  ছেলর বয়স িতিরশ আর  মেয়র বয়স দশ বছর হেত হেব। 
আজকাল  কউ এই বয়েসর পাথ  ক  মানেব না। আর তা নাহেল এ শ বছেরর পু ষ সাত বছেরর  মেয়েক িববাহ করেত 
পারেব। মহাভারেতর সময় এটাই অ েমািদত িছল, িতিরশ আর দশ আর তা নাহেল এ শ আর সাত। মহাভারেত আরও 
একিট অ ুত মত আেছ, একটা বয়স পয    মেয় অেপ া করেব, ঐ বয়েসর মেধ  বাবা-মা যিদ একটা ভােলা পা  
 জাগাড় কের  দয় তা হেল  তা সব িমেট  গল, িক  যিদ  জাগাড় না করেত পাের তাহেল িতন বছর িকংবা িতন মােসর 
মেধ   মেয় িনেজই িগেয় িবেয় কের িনেত পারেব। এেত  কান পাপ লাগেব না। ভী  আবার বলেছন, টাকা িদেয় িদেলই 
 য িববাহ িনি ত হেয় যােব তা নয়, যিদ িববােহর আ ষাি ক  কান িকছু িঠক ঠাক না হয় তাহেল  য  কান ম ুেত  
িববাহেক বািতল কের  দওয়া  যেত পাের। এ েলা আমরা এইজ ই আেলাচনা করিছ এটা  দখােনার জ   য, তৎকালীন 
সমােজ যত রকেমর রীিত নীিত  চিলত িছল তার সব িকছুই মহাভারত তুেল িনেয় এেস িলিপব  কের িদেয়েছ।  
 
 অ শাসনপব  এমন ভােব উপ াপনা করা হেয়েছ  য এর মেধ  যত খুশী িবষয় ব  ঢুিকেয়  দওয়া  যেত পাের। 
এই িনেয়ই পেরর িদেক অেনক পি ত গেবষকরা মেন করেত    করেলন অেনক অধ ায় পেরর িদেক মহাভারেত  ি   
করা হেয়েছ। এই ব াপাের আমােদর জানার  কান পথ  নই। আর আমরা আেগই বেলিছ, এই সব ব াপাের পর রােত 
 যটা বলা হেয়েছ  সটােকই আমােদর  মেন িনেত হয়। পর রােত বেল িদেয়েছ এ েলা সবই ব াসেদব িলেখেছন, তখন 
আমরাও  মেন িনেয়িছ ব াসেদবই িলেখেছন। যিদ সিত ই ব াসেদব না িলেখ থােকন তাহেল আমােদরই  কান ঋিষ 
িলেখেছন, এেত আমােদর িকছু আেস যায় না।  
 
ভা রে ত গ র  িত   া ও  গা মা তা র প ূ জা র  চ লেন র ই িতহ াস  
 এর মেধ  ল ী আর গ র মেধ  একটা সংলাপ আেছ। যিদও এর  কান দাশ িনক মূল   নই িক  আমােদর মেধ  
 ায়ই একটা    ওেঠ িহ রা কেব  থেক গ েক পূেজা করেত    কেরেছ। অেনেক বেলন  বেদর সময় ঋিষরা গ র 
মাংস  খেতন বেল গ র  িত এই   াটা জািগেয় িদেয়  গাহত া ব  করার  চ া করা হেয়েছ। িক  অেনেকই এই মেতর 
িব ে  আপি  জািনেয়েছন। আলবা িন একজন মুসিলম পি ত িছেলন, িযিন ভারেত বেস ভারেতর অেনক িকছুেক িনেয় 
গেবষণা কেরেছন, িতিনও বলেছন – অেনেক বেল ঋিষরা গ   খেতন িক  আরও অেনক ব াপার  দেখ মেন হয় এই 
ধারণাটা ভুল। একজন মুসিলম পি ত এই কথা বলেছন। িতিন বলেছন ভারেতর  লােকর িচরিদনই গ েক   া স ান 
কের আসেছ। গ েক  কন   া স ান করা হত এই িনেয় আবার অেনক    আেছ। অেনেক মেন কেরন গ র  ধ 
আমরা খাই, তাই গ  মােয়র মত, আর গ   থেক এত িকছ ুহে , এই সব নানা রকম কারণ  দখান। িক  মহাভারত 
যেব  থেক ভারতীয় সমােজ  ভাব িব ার করেত    কেরেছ তেব  থেক গ র মাহা   অেনক  বেড়  গেছ। আর নানান 
রকেমর কািহনী আর  থা  যমন গ  দান করেত হয়, গ েক  ণাম করেত হয় আর প  গব েক ( ধ, দই, িঘ,  গাবর 
আর  গাম ু)  বশীর ভাগ পূেজােত অপিরহায  কের  দওয়া হেয়িছল। তেব এ েলােক পূজা উপাচােরর মেধ ই িনেয় আসা 
হেয়িছল। উপাচােরর যিদ  ব ািনক ব াখ া খঁুজেত যাওয়া হয় তাহেল এর  কান ব াখ াই পাওয়া যােব না। ইদািনং কােল 
মা ষ িব ান মন তার িদেক  বশী ঝঁুেক  গেছ, তাই সব িকছুেতই এরা িব ান স ত ব াখ া খঁুজেত  য়াসী হন। 
আমােদর পূব জরা  কন খাওয়ার আেগ আচমন করেতন, প -পািখেক  কন খাওয়ােতন, অিতিথেক  কন পা  ধাওয়ার জল 
 দওয়া হত ইত ািদ  য উপাচার  েলা আমােদর   জনেদর পালন করেত  দেখ আসিছ, বা এর আেগ আমরা  য 
অেনকবার প  মহাযে র কথা আেলাচনা কেরিছ,  যখােন   য , নযৃ ািদর কথা বলা হেয়িছল এ েলার  কান 
 ব ািনক ব াখ া  কউ িদেত পারেব না আর হয়ও না।  কান এক সময়  কান এক ঋিষ বেলিছেলন ‘তুিম  য আজেক এই 
শরীরটা িনেয় জগেতর মাঝখােন দািঁড়েয় আছ,  তামার পূব পু ষেদর অবদান আেছ বেলই তুিম দািঁড়েয় আছ, তাঁেদর  িত 
 তামার স ান,   া িনেবদন কর। িকভােব করেব? তারঁা এখন স ূ শরীের আেছন, তুিম খাওয়ার আেগ তােঁদর উে ে  
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একট ুআচমন কের অ  জল িদেয় দাও আর বছের একবার  া  কের  দেব। পূব জেদর  িত   ার মাধ েম মহাজাগিতক 
সংেযাগটাও সািধত হেয়  গল।  া,ঁ এটা  কান  ব ািনক ব াখ া নয় িক  এটা হল আমার আপনার দিৃ ভি ।  গাবর িদেয় 
উেঠান িনেকােল বলা হয় জীবা  বা  পাকামাকেড়র বংশবৃি  কেম যায়। িক   কউ িক পরী া কের  দেখেছ  য 
 পাকামাকড় কেম যায়? আমরা  কউ পরী া করেত যাবই না, আমরা এই রকমই কির, আমােদর পর রােত বেল  দওয়া 
হেয়েছ।  ী ানরা রিববার িদনই  কন চােচ   যায়? এই ধরেণর হাজার রকেমর    করার  কান অথ  ই হয় না। আমরা এই 
রকম কের আসিছ আর এই রকমই কের থািক, এরপর আর  কান  ব ািনক ব াখ ার  েয়াজন হয় না। যিদ  কান বড় 
ঋিষ এেস নতুন িকছ ুিবধান িদেয়  দন তখন  সটাই চলেত থাকেব। তুিম যিদ িনেজেক যুি বাদী বেল এ েলা পা ােত 
চাও তাহেল তুিমও আেগ বড় ঋিষ হেয়  তামার  মতা  দখাও তখন তুিম পা ােত চাইেল পাে  িদেত পারেব। 
 
 আমােদর পর রােত আেগ  লকচার  দওয়ার  থা িছল না। এখন  যমন  নািটশ  দওয়া হয় অমুক শিনবার 
সে   ছয়টায় অমুক  ামীজী কেঠাপিনষেদর উপর ভাষণ  দেবন। এই  থা ভারেত কখন িছল না। আমােদর িহ  
পর রােত  কশব  সন,  ামী িবেবকান  এনারাই  থম এই ধরেণর  লকচােরর  থা    কেরিছেলন। আসেল এিট 
 ী ানেদর  থা। মুসিলম স দােয় যখন একে  নমাজ পড়া হয় তখন একজেনর  নতৃে  পড়া হয়। সামেন একজন 
ইমাম বা  কান  মৗলবী থাকেব আর তার  পছেন হাজার হাজার মুসিলম ভাইরা একিদেক মুখ কের নমাজ পেড় যােব। 
 ী ান ধেম  এেস এই  থা পাে  যায়।  সখােন পাদরী বাইেবল  থেক িকছু পাঠ করেবন বা িকছু উপেদশ  দেবন, ব া 
একিদেক আর   াতারা ব ার িদেক মুখ কের সামেন বেস বা দািঁড়েয় থােক। আমােদর  থাটা এেকবােরই িভ  রকম 
িছল। একটা শা েক  বেছ  নওয়া হত, একজন মুিন বা ঋিষ  সটােক ব াখ া কের  যেতন। আমােদর সাধুরা িছেলন 
ব াখ াকার বা ভা কার। শাে র  য  কান একটা   াক িনেয়  সটােক ব াখ া কের  যেতন। আেরকটা  থা িছল, 
কেয়কজন ঋিষ একি ত হেয় শাে র  কান একটা   াকেক িবচার করেতন।  সখােন অব  ঋিষেদর িশ  আর আমি ত 
কেয়কজন   াতা ছাড়া আর  কউ থাকেতন না। ব ৃতা  দওয়ার  থা আমােদর পর রােত আেগ িছল না। যারা সাধারণ 
অ   লাক তােদর মেন নানা রকেমর    আসত,  গাবেরর এত মাহা    কন? আমােক প গেব   গামু   কন  খেত 
হেব? কাউেক হয়েতা  জার কের মুসলমান বা  ী ান কের  দওয়া হেয়েছ, পের তােক যিদ আবার িহ ধেম  িফিরেয় িনেত 
হত তখন একট ু গাবর আর  গাম ু খাইেয়  ি  কের  দওয়া হত। একবার এক  া েণর  ছেল  ী ান হেয় িগেয় অেনক 
আেজ বােজ কাজ করেত    কের। তখন  া ণরা তােক অেনক বুিঝেয় টুিঝেয় বলেছন ‘যা হওয়ার বলেছ একটু  গাবর 
আর  গাম ু  খেয় নাও তাহেলই তুিম    হেয় যােব’। তখন  ছেলিট বলেছ ‘এত েলা গ   খেয় পার কের িদেয়িছ 
তােত  ি  হল না,  গাবর আর  গাম ু আমােক িক  ি  করেব’!  া ণ পি তরা  তা  েনই লািফেয় দশ হাত িপিছেয় 
এেসেছ। িক   কউ যিদ    কের  গাম ু বা  গাবর  খেয় আমার িক হেব? এ েলার  কান উ র  নই। গ েক আমরা 
মােয়র মত  দিখ, আর আমরা এইভােবই বড় হেয়িছ। এর বাইের আর  কান ব াখ া হেত পাের না। আর এটা সিত ই 
 দখা যায়  গাবর িদেয় িনেকান হেল  সই জায়গাটা খুব পিব  থােক আর অ খ িব খও কম হয়।  
 
 একবার ল ী অেনক অল ারািদেত খুব   র ভােব সি ত হেয় এক পাল গ র মেধ   যখােন হাজাের হাজাের 
গ  িছল  সখােন ঢুেক পেড়েছন। গ  েলা ল ীর এত  বভব আর অল ার  দেখ অবাক হেয় বলেছ ‘তুিম  ক? তুিম 
 কাথা  থেক এেসছ? এই রকম  প  তা আমরা পৃিথবীেত  কান িদন  দিখিন। আমরা এই  প  দেখ আ য  হেয় যাি ’। 
ল ী তখন বলেছন  লাককা াি  ভ ং ব ঃ  ীনাম াহং প ির তা। ম য়া  দত াঃ পিরত  া িবন াঃ শা তীঃ 
সম াঃ।।১৪/৭১/৬। ‘এই জগেত সবাই আমােক চায়। আমার অেনক েলা নাম আেছ,  যমন  ী, ভ  ইত ািদ। ময় া 
 দ ত া ঃ প িরত  া িবন া ঃ শা তীঃ সম াঃ, আিম  যিদন  দত েদর  ছেড় িদলাম  সইিদন  থেক তারা িচরিদেনর মত িবন  
হেয়  গল’। এর আেগ আমরা বিলরাজার কািহনীেত  দেখিছলাম, বিলর শরীর  থেক ল ী  বিরেয় ইে র শরীেরর  েবশ 
কের  গল। আেগ নািক  দত েদর  চুর স ি  িছল। িক  ল ী  যিদন  থেক  দত েদর  ছেড় চেল  গেলন  সই  থেক 
আে  আে   দত  জািতর সব িকছু  াস হেয়  গল। ল ী বলেছন ‘আমার আ েয় ই , সযূ , চ মা আেছ বেল তারা এত 
আন  উপেভাগ করেছ’। এর  থেক এক ধাপ এিগেয় ল ী বলেছন ‘ দবতা ঋিষেদর  য িসি  হয়  সটা আমারই কপৃােত 
হয়’। এখােন ল ী  ী অেথ   বলেছন, টাকা-পয়সার অেথ   বলেছন না। কারণ ঋিষরা কখনই ল ীর  পছেন  দৗড়ান না। 
ল ী বলেছন ‘যার শরীের আিম  েবশ কির না  স স ণূ   ভােব ন  হেয় যায়’। এর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম 
ল ী কার শরীের বাস কেরন।  সখােন আমরা মহাভারেতর   ােক  পেয়িছলাম  য েলা মানিবক মূল েবাধ বলা হয়, এই 
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মানিবক  ণ েলা যার মেধ  আেছ তার শরীেরই ল ী বাস কেরন। যারা খুব কম  ঠ, কম পটু, যারা   াধরিহত, যার মেধ  
স  ণ আেছ  ী তােদর মেধ ই থােক। যারা খুব  ূর, বাচাল, িমথ াচারী, এেদর কােছ ল ী আেসন িক  িকছু িদন পের 
চেল যান।  
 
 ল ী বলেছন ধ ম  াথ   কাম  ম য় া জু াঃ  খাি তাঃ। এব ং  ভাব াং ম াং গ াে বা িবজ ানীত 
 খ দা  ।।১৪/৭১/৯। ধম , অথ   আর কাম এই িতনেটর  ভাগ আমার সাহােয ই হয়। এর আেগ আেলাচনায় আমরা 
আেরকিট  পেয়িছলাম,  সটা হল যশ। এই চারেট িজিনষ, ধম , অথ  , কাম ও যশ তখনই হয়  ী যখন সে  থােক। যেশর 
অপর নাম  ী, যার জ  নােমর আেগ  ী বা  ীমান  লখা হয়।  ীমান মােন িযিন  ীর মািলক,  ীর মািলক ভগবান িব ু, 
 ী হল ল ী।  য পু েষর  ী আেছ যশ তারই হয়। আর ল ী কখন  ভতের আেসন? যখন কা র মেধ  মানিবক 
 ণ েলা িবদ মান থােক। ল ী গ েদর বলেছন ‘ হ  গাবৃ !  তামরা বুেঝ নাও এটাই আমার  ভাব। এবার আমার 
আগমন  তামােদর আ য়  দওয়ার জ । আিম এবার  তামােদর মেধ ই থাকব। তার ফেল  তামরা আরও  ী স   হেয় 
যােব।  দবতারা এমিনেতই শি শালী তােদর  ভতের আিম যখন  েবশ কের যাই তখন তারঁা আরও  ী স   হেয় 
ওেঠন।  তামরা গ রাও আর  ী স   হেয় যােব’। গ  েলা বলেছ অ ব া চপলা চ  ং স াম া া ব িভঃ সহ। ন 
 ািম াম ভ ং  ত গম তা ং য  র ং েস ।।১৪/৭১/১১।  হ ল ী  দবী! তুিম হেল অ বা,  মেয়েদর  ভাব অ যায়ী 
তুিম চপলা, শা  তুিম কখনই থাকেত পারনা। তাই তুিম  কাথাও  বশী িদন ি র হেয় থাকেত পারনা’। ল ী কখন ি র 
থাকেত পাের না এটা আমােদর শা ই বলেছ। ল ী সারা  দেশ  নেচ  নেচ  বড়াে ন, আজেক এখােন কাল  সখােন। 
আবার সারা পৃিথবীেত এই  দেশ  সই  দেশ  নেচ  নেচ  বড়াে ন। তাই  কান িবজেনসম ানেক যিদ সাফল   পেত হয় 
তাহেল  দখেত হেব ল ী এখন  কান এলাকায়,  কান রােজ র উপর  নেচ  বড়াে ন। একবার বুেঝ িনেত পারেল  চাখ 
কান বুেঝ  সখােন একশ একর জিম িকেন  ফলুক, তাহেল তােক আর  কউ আটকােত পারেব না। ল ী  যখােন যাে  
আেগ  থেক তুিম  সখােন হািজর হেয়  গছ,  তামােক  ক আটকােব, তুিম এবার রাজা। িঠক  তমিন ল ী  কান একটা 
 দেশ ক ণ ি র থাকেবন না, এটাই তাঁর  ভাব। িক  ল ী  কাথায় থাকেবন তার কতক েলা ল ণ আেছ, এই 
ল ণ িলেক ধরেত হেব। গ রা এই কথাই ল ীেক বলেছ, তুিম অ ব, চ ল,  তামার মন  কাথাও ি র হেয় থােক না। 
গ রা বলেছ ‘ তামার একটা  দাষ িক জান মা, তুিম একজেনর সে  থাকেত পারনা, এক সে  তুিম অেনেকর সােথ 
থাক। এই ধরেণর চ লমিত নারীেক আমরা িক কের ভরসা করেত পাির।  সইজ  মা, তুিম অ   কাথাও যাও, 
আমােদর িকছ ুলাগেব না। আমােদর শরীর এমিনেতই    ও   র, তুিম  য কৃপা কের আমােদর দশ ন িদেয়ছ এেতই 
আমরা স  , তুিম এবার এস’। 
 
 ল ী তখন বলেছন িকেম ত ঃ  ম ং গ াে ব া য া ং  নহািভ ন থ। ন ম াং স িত গ ৃী ং ক াৈ   ল  ভ ং 
সতী  ।।১৪/৭১/১৩। ‘এসব িক বলছ  তামরা!  তামরা আমােক অিভন নটু ও করেল না! ক া ৈ   ল ভং স তী  , 
 তামরা িক সব বলছ আিম অেনেকর সে  থািক, আিম িব ু ছাড়া কা র কােছ যাই না, আিম সতী। আর আিম  ল ভং 
আমােক অিত সহেজ পাওয়া যায় না। আিম িনেজ  থেক বেলিছ আিম  তামােদর মেধ  থাকব, তা সে ও  তামরা এই 
রকম কথা  কন বলছ? আমােদর পুরেনা  বাদই আেছ অনা ত হেয়  কাথাও  গেল অপমািনতই হেত হয়।  তামরা না 
ডাকেতই  তামােদর কােছ আিম এেসিছ, তাই  তামরা আমােক এই ভােব অপমান করছ’। ল ী এমিনেত ভােলা  তা 
ভােলা, িক  যিদ একবার মেন কেরন আমােক অপমান করা হে  তখন  যটা িনেয় এেসিছেলন  সটােতা িনেয় চেল 
যােবনই সােথ সােথ আেগ যা িছল  সটােকও িনেয়  বিরেয় যােবন। ল ী  দখেছন আমােক না ডাকা সে ও এেস  গিছ 
বেল এরা আমােক অপমান করেত পারল। সতীেকও িনম ণ করা হয়িন, তা সে ও বােপর বািড়েত চেল িগেয় অপমািনত 
হেত হেয়িছল। ল ী বলেছন ‘এটা  তামােদরই  ভাব, আিম  য  তামােদর কােছ এইভােব এেসিছ, িক   তামরা আমােক 
এই ভােব অপমািনত কেরা না। আিম  কাথাও অপমািনত হওয়ার  যাগ া নই’। গ  েলা  সই একই কথা বলেছ, তুিম 
এস।  শেষ ল ী খুব অপমািনত হেয় বলেছন ‘না না  তামরা একটা  কাথাও  ান বল  যখােন আিম থাকব’। গ  েলা 
তখন অেনক িচ া ভাবনা কের বলেছ ‘ দেখা মা! আমােদর শরীেরর  কান  ানই  ৎিসৎ  নই  যখােন তুিম থাকেল 
আমােদর  সৗ য   বাড়েব। তেব তুিম এক কাজ কর, আমােদর  য  গাবর আর  গামু , ঐ েলােত তুিম বাস কর, 
আমােদর  গাবর আর ম ুও খারাপ িকছু পদাথ   নয়’। মােন গ  িনেজর শরীেরর  কাথাও ল ী বাস করেত িদল না। 
তাহেল ল ী  কাথায় থাকেব? আমার  গাবর আর মুে  িগেয় বাস কর। ল ী  তা  চ  অপমািনত হেয়  গেছন, বলেছন 
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‘আ া িঠক আেছ, যখন থাকেত িদেয়ছ তখন আিম না হয়  তামােদর  গাবর আর  গামুে ই বাস করব’।  সিদন  থেকই 
নািক ল ী  গাবর আর  গামুে ই বাস করেছন। যারাই এই  গাবর আর  গাম ু ব বহার করেব ল ী তােদর কােছই 
আসেব। মহাভারত এইভােব ভারতেক  গাবর  গামু  ধিরেয় িদল দাির তা  থেক মুি  পাওয়ার জ  আর  সই  থেক 
সারা ভারত  গাবর আর  গামু  ব বহার কের চেলেছ িক  ভারেতর মািট  থেক দাির তার অিভশাপটা িকছুেতই ঘুচল না। 
তেব বলা হয় ভারত আেগ এত দির   দশ িছল না। তেব মহাভারেতর িবিভ  কািহনীেত  য ছিবটা পাওয়া যায় তােত 
অভাব অনটন  দখাই যায়। তাছাড়া জনসংখ ার একটা বহৃৎ অংশ যারা শূ  চ াল িছল, এেদরেক এনারা  কান িকছুর 
ধত েব র মেধ  রাখত না বেল জানা যায় না তােদর িক অব ােত িদন কাটােত হত। িক  এখন সবাইেক জীবন-যা ার মূল 
  ােত িনেয় আসার ফেল িঠক িঠক  বাঝা যাে   য আমােদর দাির তা আেছ। আেগকার িদেন শহের  া ণ,  ি য় আর 
 ব রা থাকত, আর এেদর একটা  ভাবই িছল গরীবেদর  শাষণ করা। শহেরর বাইের শূ  চ ালরা িকভােব আেছ  কউ 
 দখেতই  যত না।   সইজ  শহরটু   দেখই বেলিছল ভারেত  কান অভাব  নই। িক  অভাব ভারেত িচরিদনই িছল। 
এই হল  গাবর আর  গামুে র কথা।  
 
দ ান ািদ  হেণ র ফ ল ও উপবা েসর ব া প াের মহা ভা রে তর অি ভমত 
 এরপর যুিধি র একটা খুব মজার    করেছন, দানািদ  হণ করা কতটা িঠক।  দনি ন জীবন চালােত িগেয়  য 
 ছাটখােটা িজিনষ  েলা  িতিনয়ত এেস যাে  এ েলােক িনেয় মহাভারত িব ািরত ভােব আেলাচনা করেছ। যুিধি র 
ভী েক িজে স করেছন ‘যিদ  কান ভােলা  া ণ  া বািড়র অ   হণ কের তােত িক তার  কান  িত হয়? এই 
ব াপাের আপনার িক মত আিম জানেত চাই’।  া  বািড়র অ  খাওয়া িনেয় তখনও সম া িছল। ঠা রও ভ েদর 
 া বািড়র অ   খেত িনেষধ করেছন। আসেল িক হয়,  যমনিট আিম অ   হণ করব আমার স া  তমনিট হেব। আর  য 
যার অ  খােব  স তার স া  পেয় যােব। ঈ রেক িনেবদন করা অ   খেল ঈ েরর স া পায়,  সইজ  বেল  সাদ  খেল 
মুি  হয়। িক   াে র অ  িপতৃেদর উে ে  িনেবিদত, তাই  াে র অ  িপতৃেদর অ ।  সােদর তুলনায়  াে র অ  
িনকৃ । যারা আধ াি ক পেথর যা ী, ভি মাগ েক যারা অবল ন কেরেছ তােদর  সইজ   াে র অ   খেত িনেষধ করা 
হয়। আেরকটা হল, অ  বয়েসর  কউ মারা  গেছ তারও খুব িবরাট কের  া  করেছ,  সখােন খাওয়া-দাওয়া করেত 
 কমন একটা অ ি  লােগ। আর তৃতীয়  া বািড়েত খাওয়া মােন  ফাকেট িকছু খাওয়া পাওয়া যা  বেল অেনক 
আেজবােজ  লাকরাও ঢুেক পেড়। ভী  বলেছন, যারা  কান  বিদক  ত পালন করেছ না তারা যিদ  াে র অ  খায় তােত 
তােদর  কান  দাষ হয় না। িক  যারা  বিদক  ত পালন করেছ তারা  াে র অ   হণ করেল তােদর  ত ভ  হেয় যায়।   
 
 যুিধি র আবার    করেছন, উপবাসেক তপ া বলা হয় এই ব াপাের আপনার িক ধারণা। উপবাসেক  েত ক 
ধেম  তপ ার একটা খুব উ  অ  মেন করা হয়।  সইজ  মুসলমানরা িতিরশ িদন ধের িদেনর  বলা  রাজা কের। 
 ী ান ধেম ও উপবােসর  থা আেছ। ভী  বলেছন, যারা পেনর িদন, এক মাস ধের উেপাস কের থােক এরা অেহতুক 
শরীরেক ক   দয়। যুিধি র এখােন একিদন একাদশী বা পূিণ  মা অমাব ার িদন উেপােসর কথা িজে স করেছন না, যারা 
এক মাস, পেনর িদন ধের উেপাস কের বেস থােক তােদর কথা িজে স করেছন। ভী  তার উ ের বলেছন এরা 
িমিছিমিছ শরীরেক ক  িদে । িঠক িঠক আধ াি ক পেথর সাধক তােদর জ  ত ােগর অ শীলন করাই িঠক িঠক 
তপ া।  দখা যায় মা ষ যখন  চুর জপ-ধ ান করা    কের,  চুর সাধন ভজন করেত থােক তখন  স িনেজ  থেকই 
বুঝেত পাের ত াগই হল িঠক িঠক তপ া। একিদেক উেপাস কের আেছ অ  িদেক  ভেব যাে  কখন উেপাসটা ভাঙেব, 
তারপর  ধ ু ধ কলা খােব না, তার আবার িবরাট আেয়াজন আেগ থাকেতই ব ব া হেয় থাকেব। 
 
 ভী  বলেছন  া ণেদর  ত পারায়ণ হেত হয়।  ত পারায়ণ হল,  যিদন  যমন  ত থাকেব  সই  েতর িনয়ম 
অ যায়ী সব িকছু পালন কের যাওয়া।  যমন মুসলমানেদর  রাজােত িদেনর  বলা না  খেয় থাকেত হয়। এটা  ত, িক  
 কান িকছ ু নই টানা পেনর িদন না  খেয় আিছ এ েলার  কান দাম  নই। একাদশীর িদন উেপাস কের একাদশী  ত 
করলাম, চা ায়ণ  ত করলাম, িনিশপালন করলাম এই রকম একটা িকছু  ত কের উেপাস করা ভাল। যারঁা   চারী, 
মুিন, এঁেদর জ   বেদর  াধ ায়, এটাই এঁেদর তপ া।    
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 এখােন খুব   র িবে ষণ কের বলেছন,  য সকােল আর সে    বলােত  ধ ুখায় আর তার মাঝখােন িকছু খায় 
না তােক িচর উপবাসী বেল গণ  করেত হেব। শ টা হে  অ র া স ায়ম াশ   াতর াশ   যা নর ঃ । সে দাপবাসী 
ভবিত  যা ন ভ ঙুে হ র া প ুনঃ।।১৪/৭৯/১০ এখােন  াতঃ বলা হে  মােন সকােল সূেয াদেয়র সময় অথ  াৎ সকাল 
ছটা সাতটার মেধ   খেয় িনেত বলেছন আর সে   হেত না হেত  খেয় িনেত হেব, এরা হেলন িনত  উপবাসী, এঁর মত 
পূণ  আর কা র হেত পােরনা। আবার বলেছন,  য িনেজর  ীর সে ই থােকন অ   কান নারীর স  কের না, তাও 
িবেশষ িবেশষ িদন ছাড়া  ীর কােছ যায় না, এরা হেলন   চারী। এমিনেতই একটা  বাদ আেছ ‘এক নারী   চারী’। 
 ধ ুিনেজর  ীর সে ই থােক  সও   চারী। যারা একটা জায়গােতই মনেক সংযিমত রােখ, তােদর আর স  াসী হওয়ার 
দরকার হয় না। গৃহ েদর জ  একটা অ েমাদন িদেয়  দওয়া হল।  য িনয়িমত দান কের  স সত বাদী। আেরকটা কথা 
বলেছন,  য মাংস খায় না তােক বলা হয় অমাংসাশী।  য সব সময় দান কের তােক বলা হয় িনত  পিব ।  য িদেন 
ঘুেমায় না তােক বলা হয় িনত  জা ত। এই  য এখােন কেয়কিট অ শাসেনর কথা বলা হল, খাওয়া-দাওয়া িনেয়,  ী স  
িনেয়, দান িনেয়, ঘুমেনা িনেয়, এ েলার মেধ  একটা সাধারণ ব াপার আেছ, সব কিটেতই  কাথাও আমােদর মনেক 
সংযম করেত বলা হে । আমরা যিদ িঠক কের িনই িদেন ঘুমেবা না রাে ই ঘ ুমেবা, তাহেল আিম হেয়  গলাম িনত  
জা ত  যাগী। যিদ আিম সকােল  খেয় িনলাম আর সে  র সময়  খেয় িনলাম, সারা িদন আর সারা রােত  কান সময় 
িকছু  খলাম না, তখন আিম হেয়  গলাম িনত  উপবাসী। যিদ িনেজর  ীেক ছাড়া অ   কান িদেক মন িদেলন না, তাও 
িবেশষ িবেশষ সময়, তখন আপিনও   চারী হেয়  গেলন। সব   ে ই মনটােক  ভাগ  থেক  টেন ত ােগর িদেক িনেয় 
যাওয়া হে । যখনই  ভাগ  থেক ত ােগর িদেক চেল  গল তখনই তােক উ  ােন বিসেয়  দওয়া হল। এটাই এ েলার 
উে  ।  যারা  দবতা, িপতৃ আর আি ত, আি ত বলেত অিতিথ, চাকর-বাকর, প পািখ সবাইেক একসে  িনেয় আসা 
হেয়েছ, এেদর সবাইর সােথ যিদ অ েক ভাগ কের খাওয়া হয় তখন তারা মৃতু র পর অ য়  লাক  পেয় যায়। 
  
 যুিধি র এখােন একটা    করেছন, দান যারা  দয় আর দান যারা  নয় এেদর িক  বিশ  । এই ব াপাের ভী  
এখােন একটা ল া কািহনী বলেবন। বলেছন, যখন  কান  া ণ সাধুপু ষ  লাক  থেক দান  হণ কের তখন  সই 
 া েণর  দাষ  যটা হয়  সটা খুব অ  হয়। িক  অসাধুেদর  থেক যিদ দান  হণ করা হয় তখন  য িনে   স এেকবাের 
পাপ সাগের িগেয় ডুেব যায়। কলকাতার এক ধম ীয় সং ার স  ািসনী  ন ী তাঁর সং ার নােম  য জনকল াণ কাজ হত 
তার জ  িবে র যারা নাম করা ি িমনাল তােদর কাছ  থেক টাকা িনেতন। যােদর নােম যত রকম  কীিত র অিভেযাগ 
আেছ এেদর কাছ  থেক টাকা িনেতন। এই টাকা িতিন আবার িবেদেশ তাঁর সং ার  ধান কায ালেয় পাঠােতন,  সইজ  
এই স  ািসনীর উপর সদর দ েরর কতৃ প রা খুব কৃত  িছল। পের সম  টাকা ওখান  থেক ঘুের অ  জায়গায়  যত। 
এখােন টাকার একটা িবরাট চ  কাজ করত। এই স  ািসনীেক একবার    করা হেয়িছল আপিন  কন কােলা টাকা 
িনে ন। এখােন কােলা টাকা  েটা অেথ  ই, ট া  ফািঁক  দওয়া আর আততায়ীেদর র  মাখা টাকা। তার উ ের িতিন 
বেলিছেলন Does money have colour? টাকার আবার রঙ হয় নািক? এটাই পের খুব নামকরা উি  হেয় িগেয়িছল। 
মহাভারত এখােন পির ার বেল িদে , দান তুিম  য ম ুেত  িনেল তার পাপটাও  সই ম ুেত  িনেয় িনেল। সৎ পু ষেদর 
 থেক িনেল কম, িক  পাপীেদর  থেক যিদ টাকা িনেয়ছ  তামােক আর  কউ বাচঁােত পারেব না, পাপ সাগের িগেয় 
ডুবেবই ডুবেব। 
 
 এই ব াপাের একটা কািহনী ভী  যুিধি রেক বলেছন। এক রাজা আর স িষ  র মেধ  িক হেয়িছল। আমােদর 
ঐিতে  স িষ  র ভূিমকা খুবই    পূণ  । িবিভ  যুেগ স িষ  রা পাে  যান। স িষ  রা   ার এেকবাের    মন  থেক জ  
িনেয়েছন।   া যখন  থম স ৃি র কাজ    কেরিছেলন তখন  থেম উিন মন  থেক সিৃ  করেত থাকেলন। স িষ রাও 
  ার মানসপ ু। মহাভারেত এই সাতজন ঋিষর নাম হল কা প, অি , বিশ , ভর াজ,  গৗতম, িব ািম  ও জমদি । 
িব ািম  নামটা খুব কমন নাম। মহাভারেতই িব ািমে র নাম আেস  যখােন তােঁক এক  ি য় রাজা  েপ  দখান হেয়েছ, 
িক  স িষ  র িব ািম  অেনক আেগকার। এনােদর সে  আবার অ  িত িছেলন, অ  িত হেলন বিশে র  ী।  
 
স িষ   ঋিষ ও িশি ব রা জা র কা িহন ী 
 এই সাতজন ঋিষ আর অ  িত, এই আটজন একবার িব  পয টন করিছেলন। এঁেদর সােথ একজন গ া নােম 
শূ া  ীও িছল  য এনােদর  সবা করত। গ ার  ামী প সখও এই আটজনেক পিরচয া করত। একবার কেয়ক বছর ধের 
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  তর অনাবৃি  হেয়িছল, বৃি  না হওয়ােত চািরিদেক এক ভীষণ  িভ   হেয়িছল।  িভ ে  সম   ািণ ব  কে   াণ 
র ার  চ া কের যাে । চািরিদেক এক ভয় র অব া চলিছল। অেনকিদন আেগ িশিব রাজা এক য  কেরিছল।  সই 
যে  িতিন তার  ছেল রাজ মার  শব ােক যে র ঋি কেদর দান কের িদেয়িছেলন।  সই  শব া এই  িভ ে  অভু  
 থেক  থেক পেথর মেধ  মরেত বেসেছ। ঋিষরা  দখেলন আমরাও  ুধার  ালায় ক  পাি  আর এই  বচারাও মরেত 
যাে , এখন এর নরমাংসই রা া কের  খেয় আমােদর  াণ র া করব।  সই সময় িশিব রাজা যদ ৃা েম  সখােন এেস 
হািজর হেয় বলেছ ‘আপনােদর এই অভ   ভ ণ করেত হেব না যিদ আপনারা আমার দান  হণ কেরন। আিম 
 া ণেদর দান করেত সািতশয় আ ািদত হই’। এই বেল িশিব স িষ  েদর দােনর এক িবরাট ল া তািলকা  দখাে   স 
কত িক দান করেত পাের। ঋিষরা তখন বলেছন ‘রাজার দান উপর  থেক খুব িমি  বেল মেন হয় িক  পিরণাম অিত 
ভয় র।  সইজ  আমরা আপনার দান  হণ করেত পারিছ না’। 
 
 চ ািরেটবল সং া িলেক িনেয় বাণ  াড’শেয়র একটা খুব মজার নাটক আেছ। িতিন বলেছন Every charitable 
organization has to live by selling themselves to the rich।  য  কান চ ািরেটবল সং া, এই এনিজও 
 েলা এরা বড়েলাকেদর কােছ িনেজেদর িব ী কের  দয়।  তাষামিদ না করেল এরা চলেতই পারেব না। এইটাই ঋিষরা 
বলেছন রাজার দান যিদ  নওয়া হয় তখন তােক রাজােক  তাষামিদ করেত হেব। ঠা র জয়পুেরর  গািব জী মি েরর 
পূজারীর গ  বলেছন।  গাব জী মি েরর পূজারী তারঁ িক  তজ। একবার রাজা পূজারীেক  ডেক পািঠেয়েছ। পূজারী 
বলেছন ‘আিম  কন যাব রাজার কােছ, রাজার দরকার হেল  স আমার কােছ আসেব’। রাজা বুঝেলন পূজারীর খুব  তজ 
হেয়েছ। রাজা এইবার পূজারীেক ধের একটা িবেয় িদেয় িদেলন। িবেয়  দওয়ার পর পূজারীর সব  তজ  শষ। এরপর 
 থেক  স িনেজই রাজার কােছ হািজর হেয় যাে । এই আপনার জ  চরণামতৃ িনেয় এলাম, এই িনম াল  িনেয় এলাম। 
আজেক  ছেলর অ  াশন, আজ  ছেলর  পেত,  লেগই আেছ। তখন রাজার কােছই  যেত হে ।  যমিন  কান বড়েলােকর 
 কান দান  হণ  কউ কেরেছ  স মেরেছ।  িফ স রাও এই রকম িছেলন। একবার নবাব  িফর সােথ  দখা করেত 
এেসেছন,  সই  িফ স  পা ঁিচল িডিঙেয় পািলেয়  গেছ, নবােবর সােথ  দখাই করেব না। এই রকম অেনক ঘটনা আেছ। 
তুিম এখানকার নবাব আর আমরা হলাম আ ার  য সা াজ   সখানকার নবাব,  তামােক  কন আিম পা া িদেত যাব। 
ঋিষরা বলেছন  া েণর শরীর তপ া িদেয়ই    হয়। এখােন  া ণ বলেত  য  কান তপ ীেক,   চারী, স  াসী 
সবাইেক বলা হে । সারা িদন তপ া কের  া ণ  য  ি  লাভ কের রাজার একটু দান  হণ করেলই তার সব তপ া 
 ংস হেয় যায়।  কউ যিদ িঠক কের আিম আধ াি ক সাধনা করব, তপ া করব, তারপর  স যিদ এর তার বািড়েত 
 খেয়  বড়ায়, যার তার কাছ  থেক উপহার িনেত থােক তাহেল বুেঝ িনেত হেব তার সব তপ া  শষ।  সইজ  
আধ াি ক সাধকেক অপির হ হেত হয়, কা র  কান দান বা উপহার িনেত  নই, আর বড়েলােকর দান  তা  কান মেতই 
 নওয়া উিচত হেব না। ঋিষরা তখন  শব ােক বলেছন, আপনার ধন-স দ আপনার কােছ থা ক আমরা আমােদর তপ া 
িনেয় থািক।  
 
 ঋিষেদর কথায় রাজার আ স ােন খুব আঘাত  লেগেছ। রাজা তখন ম ীেদর ইশারা কের  ছাট  ছাট ফল  পের 
িনেয় আসেত। ম ীরা ফল িনেয় আসার পর রাজা  সই ফেলর মেধ   সানার  মাহর ভের িদেয়েছ।  সই ফল েলােক িনেয় 
ঋিষেদর  দওয়ার জ  আবার এেস হািজর হেয়েছ। ঋিষরা ফল েলা িনেয়েছন, িনেয় ভাবেছন এই ফল েলা এত ভাির 
লাগেছ  কন। তখন অি  ঋিষ বলেছন ‘আিম বুঝেত পারিছ  তামরা চালািক কের ফেলর মেধ   সানা ভের িদেয়ছ, 
আমােদর বুি     হয়িন।  তামার  সানা যিদ আমরা  হণ কির তাহেল আমােদর ইহেলাক ও পরেলাক িক  ন  হেয় 
যােব’। এটা এেকবাের িনি ত,  কান সাধু, স  াসী, ত াগী পু ষ, যারঁা তপ া করেছন, যিদ তােঁদর কােছ িজিনষপ  
থােক, ধন স দ থােক, তাহেল বুেঝ িনেত হেব তার তপ া  শষ হেয়  গেছ। ঠা রও বলেছন  য সাধুর কােছ 
তি ত া থােক, কাপেড় িগট আেছ তােদর িব াস করেত  নই। ওর মন  কাথাও  কান ভােব িবষেয় চেল  গেছ।  
 কা প ঋিষ তখন বলেছন যৎ পৃি থব াং  ীি হয বং িহর ণ ং পশব ঃ ি য়ঃ। সব ং ত ালে ম ক  ত াি  া   
শম ং চে রৎ । ।১৪/৭৯/৪৪। ‘এই পৃিথবীেত যত ধন-স দ আেছ, যত নারী আেছ, যত অ  আেছ এর সবটাই যিদ  কউ 
 পেয় যায় তােতও িক   স কখন স   হেব না।  সইজ  িনেজর িবষয় তৃ ােক শা  করেত হয়’। যখনই  কান সাধু 
স  াসী টাকা পয়সা স য় করেত    কের তখন  সই সাধু িকছ ুস য় করেছ না, এই টাকা-পয়সাই তােক  াস কের 
 ফেল। তখন আর  স এ েলার মায়া ত াগ করেত পারেব না। বড়েলােকরা কখন দান-ধ ান কের না, যারা সাধারণ তারাই 
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কের।  বড়েলােকেদর মেধ  সাম  বুি  কখনই থােক না। পর েরর মেধ   য  ীিত  সৗহাদ   হয়  সটা সম অব া স   
 লােকেদর মেধ   তরী হয়। কম ুিনজম  কাথায় জ   নয়?  যখােন অভাব,  ঃখ, দাির  , লা না আেছ  সখােনই মা ষ 
একি ত হয়, ঐখান  থেকই কমু িনজেমর জ  হয়।  সইজ  কম ুিনজেমর খুব পুরেনা নীিতই হে   লােকরা যাত িশ া 
না পায়, তােদর  া   ভ  হেয় যাক, দির  হেত থা ক, তা নাহেল কম ুিনজম আসেতই পারেব না। সবারই যিদ টাকা-
পয়সা হেয় যায়, সবারই যিদ  া   ভােলা থােক তাহেল  তা আর  কউ কম ুিনজেমর িদেক যােব না।  যখােন অভাব 
 সখােনই কম ুিনজেমর  িতপি । কারণ যারা অভােব থােক তারা একেজাট হেয় যায়। একটা পিরবার যখন গরীব থােক 
তখন মা, বাবা, ভাই,  বান সবাই এক সে  থােক। িক   যই কা র টাকা-পয়সা আসেত    কের তখন আে  আে  
সবাই আলাদা হেয়  যেত চায়। এটাই  কৃিতর িনয়ম। অথ   কখনই িমলন করায় না, সব সময়ই িবে দ করায়। আমােদর 
যিদ   িমিনট ভাবেত  দওয়া হয়, আমরা ভাবব আমার যিদ দশ িবশ লাখ টাকা হেয় যায় তাহেল আমার শাি  হেয় যােব। 
িক   কান িদন শাি  হেব না। টাকা-পয়সা হল মরীিচকার মত। টাকা-পয়সার  পছেন আমরা জীবনভর  দৗড়ােতই থাকব, 
শাি   কান িদন আসেব না। এইটাই কা প ঋিষ বলেছন, জগেতর যত যা িকছু স দ আেছ সব আমার, যত   রী 
নারী সব আমার, সব টাকা-পয়সা আমার তােতও আমার তৃ া িমটেব না।  সইজ  তৃ ােক শা  করেত হয়। আমরা  য 
অব ায় আিছ, যা িকছু িনেজ  থেক আসেছ,  যটা  চ া কের আসেছ এেতই যিদ স ি  না হওয়া যায় তাহেল আমােদর 
কে র  শষ  কান িদন হেব না। 
 
 ঋিষ বলেছন, গ র বাছুর যখন জ   নেয় তখন  থেকই  স মাথায় িশং িনেয় জ ায়।  যমন  যমন বড় হেত 
থােক তার িশংও  তমন  তমন বড় হেত থােক। তৃ াও িঠক  তমন সবার সে  সে  বড় হেত থােক।  গৗতম মুিন বলেছন 
ন তে াে ক  ব মি  যে াকং  িতপুর ে য়ৎ । স মু ক ঃ প ু ে ষা ন কদাচন পূ য  েত। ।১৪/৭৯/৪৬। ‘জগেত এত 
 ব   নই যা িদেয় মা েষর সব আশােক পূরণ কের িদেত পাের। আশা হল সমুে র মত। জগেতর এত  ব   নই যা িদেয় 
একজন পু েষর এই আশার সম ুেক পিরপূরণ করা  যেত পারেব।’ মা েষর আশা সমুে র মত,  ঢেল যাব িক   কান 
িদন পুরেব না। িব ািম  ঋিষ বলেছন তৃ া  প তীর মা ষেক সব সময় িব  করেত থােক।  যমিন একটা তৃ া পূণ   হেয় 
যায়  তমিন আেরকটা তৃ া এেস যায়। আবার বলেছন  া েণর স দ তপ া, এখােন  া ণ বলেত িক  তপ ী, 
  চারী, স  াসী সবাইেক বলা হে ।  িত হ িনেলই সব তপ ার নাশ হেয় যােব। অ  িত তখন সব  েন বলেছন 
‘িকছ ু িকছু  লাক মেন কের এই জগেত ধম  সাধেনর জ  অেথ  র  েয়াজন িক  আমার মেত স য় যিদ করেত হয় 
তাহেল তপ ার পেরই স য় করেত হয়’। ঠা রেক একজন বলেছন টাকা থাকেল কত  লােকর উপকার করা যায়, 
িডসেপ াির করা যায়,  প খনন করা যায়। ঠা র তখন বলেছন –  তামার সামেন যিদ ভগবান এেস হািজর হন তখন 
তারঁ কােছ িক কিট হাসপাতাল, কিট িডসেপ াির করেত চাইেব। সাধুজীবেন  থম িদেক অেনেকর মন হেত পাের ঠা র 
 কন এই কথা বলেলন,  লােকর ম েলর জ ই  তা এ েলা করেত চাইেছ। িক  বয়েসর সােথ সােথ যখন িঠক িঠক 
 বাধদয় হয় তখন  বাঝা যায়, একটা বয়েস এ েলা  নেত খুব ভােলা লােগ  লােকর উপকার করব, িক   শষেমশ 
তপ াটাই একমা  থাকেব, তপ াই একমা     । িক  এসব কথা সবাইেক বলাও যায় না। 
 
 গ া বেল  য শূ া  মেয়িট ঋিষেদর  সবা করিছল, তােকও রাজার ম ীরা ঐ ফল িদেয়েছ। ‘আমার যারঁা  ামী, 
যােঁদর আিম  সবা করিছ, এনারা এত বড় তপ ী আর এনারাই এত ভয় পাে ন আমার সাহসই হে  না এই ফল 
িনেত’। এই বেল  সও ঐ ফল  ফরত িদেয় িদেয়েছ। তার  ামী প সখ  সও বলেছ আমার লাগেব না। এই হয়, গ া, 
প সখ এরা কত সাধারণ িক  সৎ পু েষর স  কের কের, ঋিষেদর সে   থেক  থেক এেদর মনটাও িবষয় তৃ া  থেক 
সের এেসেছ। রাজার দান  ত াখ ান করােত রাজা খুব  রেগ  গেছ। রাজা বলেছ আমােক এত অপমান কেরেছ! িঠক 
আেছ আিম এর বদলা  নব। িশিব রাজা তিড়ঘিড় কের একটা য  কের  সখান  থেক একটা কতৃ ােক দাঁড় করাল। ক ৃত া 
একটা রা সী। কতৃ া  তরী হেতই রাজা তােক আেদশ িদল ‘তুিম এ ুিণ জ েল যাও,  সখােন সাতটা ঋিষেক পােব, নাম 
িজে স কের নামা  প কায  অবগত হেয় সাতটা ঋিষেক একটা একটা কের  খেয়  ফল। আমােক এই ভােব অপমান 
কেরেছ! আমার দান  ত াখ ান কেরেছ! সব কটা ঋিষেক  শষ কের তুিম তারপর  তামার  যখােন ইে  চেল  যেত 
পারেব’। কৃত া তাড়াতািড় একটা  মাটােসাটা স  াসীর  প ধারণ কের একটা   রেক িনেয় জ েল ঘুরেছ। ঋিষরা তােক 
 দেখ ভাবেছ এই  িভ ে  অভােবর িদেন এত  মাটােসাটা হেয়  গল িক কের। এরপর অেনক ল া কািহনী। কৃত া আসেল 
এক রা সী। যাই  হাক কৃত া এখন ঋিষেদর নাম িজে স কের তার অথ   জানেত    কেরেছ।  থেম অি  ঋিষ তারঁ 
নাম বেলেছ, নােমর অথ  ও বেলেছ; িক  কৃত া  সই নােমর অথ   বুঝেত পারল না। এই কের কা র নােমর অথ  ই  স 
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বুঝেত না  পের কাউেকই মারেত পারেছ না।  যমন  গৗতম মুিন বলেছন,  গা মােন ইি য়, ইি য় িলেক আিম সংযম 
কের িনেয়িছ তাই আমার নাম  গৗতেমা। আমার শরীেরর  য কাি  ( গা),  সই কাি  অ কারেক দরূ কের,  সইজ  
আমার নাম  গৗতেমা। কৃত া নােমর অথ    েন বলল ‘আিম  তামার নােমর অথ   বুঝেত পারিছ না’। অথ   বুঝেত পারেছ না 
বেল  গৗতেমােক  ছেড় িদল। এই কের কের কা র নােমর অথ    স বুঝেত পারল না। তখন ঋিষরা বুঝেত পারেলন এই 
স  াসী আসেল কৃত া। তখন ঋিষরা তাঁেদর তপ ার  জাের এই কৃত ােক নাশ কের িদেয়েছন। এখােন সাতজন ঋিষেদর 
নােমর িক ব াখ া আর নােমর সােথ তােঁদর িক কম   সটােক এখােন বলা হেয়েছ। কতৃ া  য এখােন ফাসঁল কারণ  স 
 লাভ করেত িগেয়িছল।  শেষ বলেছ ত াৎ সব া ব া  নে র া  লাভং িবব  ে য় ৎ। এষ ধম  ঃ পে র া 
র াজং  াে াভং িব ব  েয়ৎ ।।১৪/৭৯/১৪৫। সব অব ােত  লাভেক বজ ন কর। এই  য ল া কািহনী বলা হল, কতৃ া 
ঋিষেদর মারেত এেসিছল, মারেত এেস  স  লােভ পেড়  গেছ।  সইজ  মা ষেক বলা হে  সব অব ােতই  লাভেক 
বজ ন কর,  লােভ কখন পড়েব না। এটাই পরম ধম ,  তরাং  হ রাজা যুিধি র  তামার  লাভ ত াগ করা উিচৎ। 
 
 গীতা আর উপিনষেদর ত েক  বাঝা বা ধারণা করা সাধারণ মা েষর পে  খুবই   হ।  সইজ  যারঁা ভ  িক  
শা ীয় ত  বুঝেত পােরন না, তারঁা     সবা কেরন।     সবা মােন  রাজ গীতা বা অ   কান শা  বুঝুক বা না বুঝুক 
একিট িক  েটা অধ ায় িনয়িমত পাঠ কের যান। মুসলমানেদর মেধ  একটা পর রা আেছ, যিদও এই পর রােক 
অেনেকই মানেত চায় না। মহ দ িসি  লাভ করার পর তারঁ মুখ  থেক  কারান  বিরেয়েছ।  সই সময় মহ েদর বািড়েত 
িকছু সাধক স দায় িনেজেদর মেধ  আ ার িচ ায় িদনরাত ম  হেয় থাকত। এেদরই মধ   থেক নািক পের  িফ 
স দায়  বিরেয় এেসিছল।  িফরা খুব গব   কের বেল হজরত মহ েদর  ই রকেমর িশ া, একটা িশ া সাধারণ মা েষর 
জ ,  যটা  কারােন পাওয়া যায়, আেরকিট িশ া হল িঠক িঠক িশ া  যটা পর রােত চেল আসেছ। মহ েদর আসল  য 
িশ া িতিন  সটা আমােদর িদেয়িছেলন,  সখান  থেক আমরা এই িশ ােক পর রা গত ভােব ধের  রেখিছ, তাই আমরাই 
আসল ত টা জািন। এটা  িফেদর দাবী।  যটা আমরা উপিনষেদ বিল   মুখী িবদ া। এই আসল িশ ার কথা এক  িফ 
আেরক  িফেকই বলেব,    িশ েক বলেব, তার বাইের আর কাউেক বলেব না।  িফরা বেল আমরা এই িশ া সরাসির 
মহ েদর মুখ  থেক  পেয়িছ। হজরত মহ দ  কাথা  থেক  পেয়েছন?  সই আ া  থেক।  বেদ  য পর রা চেল  সই 
একই পর রা  িফরাও অ সরণ কের। মুসলমানরা যখন  িফেদর উপর অত াচার    করল এই বেল  য  িফরা 
ধা াবাজ তখন  িফরা এই িনেয়  কান  া ই করল না।  িফরা এখনও বেল, আমরা যা যা অ শীলন কের আসিছ 
এ েলা মহ েদর বািড়েত বেসই করতাম।  িফেদর যা িকছ ু সাধনার প িত আেছ তার পুেরাটাই আধ াি কতােত 
িনেবিদত। সাধারণেদর জ   কারান, এটাই  িফেদর ব ব ।  যমন মহাভারেত অেনক রকম কথা বলা আেছ,  সই রকম 
 কারােনও অেনক রকম কথা বলা আেছ। িক  আসল  য িশ া বা ত   সটা মহ দ নািক  িফেদরই িদেয়িছেলন। িঠক 
 তমিন গীতা, উপিনষদ হল যারা আধ াি ক ভােব উ ত তােদর জ । মহাভারত সাধারণ  লােকেদর জ । সাধারণ 
মা েষর  য  দন ীন সম া, তােদর  য িচ া ভাবনা এই েলােক িনেয় মহাভারত আেলাচনা করেছ।  ধ ুত  যিদ জানেত 
হয় তাহেল আমােক গীতা উপিনষদ পাঠ করেত হেব। গীতা উপিনষেদর ত েক সাধারণ মা ষ বুঝেত পােরনা,  য 
িজিনষেক মা ষ কম বুঝেব  সটােক ততই গভীর মেন হেব, এটাই িনয়ম।   
 
ভগ বান িব েু ক  স  কর ার িব িবধ িব িধ িন য়মা িদ 
 অ শাসনপেব ও যুিধি র    কের যাে ন আর ভী  উ র িদে ন। যুিধি েরর একিট  ে  ভী  বলেছন, 
একবার  দবরাজ ই  ভগবান িব ুর কােছ িগেয় িজে স করেছন আপিন  কান কেম র  ারা  স  হন, আপিন িকভােব 
স ি  পান। ভগবান িব  ুবলেছন ‘ া েণর িন া করােত আমােকই   ষ করা হয় আর  া েণর পূেজা করাই হল আমার 
পূেজা’। এখােন এই   ােকর     হল, অেনেক মেন কেরন মহাভারেত এই ধরেণর   াক েলােক অ ভু   কের  া ণরা 
সমােজর আপামর মা েষর উপর আিধপত  িব ার কেরিছল।  ামীজীেক অেনক ভুলবশতঃ মেন কের িতিন জািত থার 
িব ে  িছেলন। িক   ামীজী কখনই জািত থার িব ে  িছেলন না। জািত থা িনেয়  ামীজী অেনক কথাই বেলেছন, 
কখন এই  থার িব ে  বেলেছন, কখন জািত থার ভােলা িদক েলােক িতিন  শংসা কেরেছন। িক  একটা িজিনষ 
 ামীজী বারবার বেলেছন  সটা হল, জািত থার নােম  য  েযাগ  িবধা পাইেয়  দওয়া হয় এটােক স ণূ   ভােব ব  
করেত হেব।  া ণরা তখন জািত থােক ব বহার কের  চুর  েযাগ  িবধা িনেত    কেরিছেলন। িক  এইখােন 
 া ণেদর  য স ান করার কথা বলা হে , আসেল িবদ া আর তপ ােক স ান করার কথা বলা হে । 
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 িরচাড  ফাইনম ান খুব নামকরা পদাথ  িব ানী িছেলন,  নােবল পুর ারও  পেয়িছেলন। জািতেত িতিন জ িদ 
িছেলন। জ িদেদর মেধ  িবদ ােক খুব স ান করা হয়। িতিন তাঁর একিট  ৃিতকথায় িলখেছন, একবার িতিন এক জ িদ 
বৃ ার কােছ  দখা করেত িগেয়িছেলন। িফের আসার সময়  সই ব ৃা ফাইনম ােনর সে  হাত িমিলেয় বলেছ আজেক 
আমার জীবেনর একটা িবরাট গেব র িদন, আজেক আমার সে  এক আিম র  জনােরেলর সে   দখা হেয়েছ আর একজন 
 েফসেরর সে   দখা হেয়েছ। ফাইনম ন তখন  লকচারারই িছেলন, তখনও  নােবল  াইজ পানিন আর  কান নামডাকও 
হয়িন। ফাইনম ান তাঁর  ৃিতকথায় িলখেছন  য সমােজ িবদ ােক এত স ান করা হয়  সই সমাজ  কান িদন ন  হেত 
পাের না। একজন আিম র  জনােরেলেক সামা  একজন  লকচারােরর সােথ এক কের বৃ া গব  কের বলেছন আমার আজ 
িক গেব র িদন, আমার বািড়েত একজন আিম   জনােরল এেসেছন আর একজন  েফসর এেসেছন।  ামীজী রামকৃ  
িমশেনর  য িনয়মাবলী  তরী কের িদেয়  গেছন,  সখােন িতিন িলিপব  কের  গেছন িবদ াচচ  ার অভােব সে র অেধাগিত 
 া  হয়।  যিদন রামকৃ  িমশেন িবদ াচচ  া ব  হেব বুেঝ িনেত হেব  সিদন  থেকই রামক ৃ িমশেনর পতন    হেব।  য 
 কান স দায়েক যিদ িবনাশ কের িদেত হয়  ধু িশ ার  িত  য স ান  সই স দােয়র আেছ ওটােক নাশ কের িদেত 
হেব, আর িকছু করেত হেব না। ভারেত  য  া ণেদর এত স ান করা হয়  ধ ুতােদর িবদ া আর তপ ার জ ই স ান 
করা হয়। শ রাচায  তারঁ ভাে  এক জায়গায় বলেছন ‘অগ   মুিন তপ া কেরিছেলন, সম ু পান কের িনেয়িছেলন, 
 সইজ  আজেকও  া ণেক পূেজা করা হয়’।  কন  া ণেক স ান ও পূেজা করা হয়? কারণ তাঁর পূব  পূব  পু ষেদর 
পাি ত  িছল আর তারঁা তপ া কেরিছেলন।  
 
  বলুড় মেঠ একটা ঘটনা আেছ। তখনও মি র িনম াণ হয়িন, পুরেনা মি েরই ঠা েরর পূেজা হয়।  সই সময় 
একিদন একজন উ া  স ীত িশ ী মি ের ঠা েরর সামেন বেস উ া  স ীত পিরেবশন করেছন।  জন অ  বয়সী 
সাধু মি র  থেক  ণাম কের িসঁিড় িদেয় নামার সময়  সই স ীত িশ ীেক নকল কের গলা িদেয় িব ঘুেট এ া এ া শ  
করিছল। তােদর িঠক  পছেনই মহাপু ষ মহারাজও ( ামী িশবান  মহারাজ) নামিছেলন। উিন সাধুেদর ঐ আওয়াজ  েন 
এেকবাের থ হেয়  গেছন। িনেজর ঘের িগেয়  সবকেক বলেলন ‘আিম  বলুড় মঠ  ছেড় চেল যাি । এখােন আর িবদ ার 
স ান  নই।  য উ া  স ীত িশ ী এেসেছন তাঁেক স ান  দওয়া হে  না, িবদ ার স ান  দওয়া হে  না, ঠা র আর 
এখােন  নই। আিম চললাম’। িতিন তখন মেঠর   িসেড ট। মেঠ  তা িবরাট  হৈচ পেড়  গেছ। মেঠর   িসেড টই রামকৃ  
িমশন  থেক  বিরেয় চেল যােবন। তারপর  তা  সবকরা  দৗেড় িগেয় ডাইিনং হেল খবর টবর িদেয়  খাঁজ িনেত বলেলন 
 ক অপমান কেরেছ। ইিতমেধ   য  জন সাধু নকল কেরিছল তারা  তা ভেয় কা ঁপেছ। তারপর  তা তারা  জেন  দৗেড় 
এেস মহারােজর পা ধের  মা  চেয় িনেয় বলেছ ‘না মহারাজ আমরা অস ন করেত চাইিন,  ধ ুগলাটা নকল করেত  চ া 
করিছলাম’। এইভােব  কান রকেম বুিঝেয় বািজেয় মহাপু ষ মহারাজেক ঠা া করা হল। এই হে  িবদ ার  িত স ান। 
 য সমাজ িবদ ােক স ান  দেব না,  সই সমাজ  শষ। এখন িশ ক, অধ াপকেদর আেগকার মত স ান করা হয় না। 
আেগ  ােম একজন িশ ক থাকেল পুেরা  াম তােক মাথায় কের রাখত। আজেক িশ ক সমােজর  সই স ানও  নই, 
আর িশ করাও রাজৈনিতক দল িলর ছ ছায়ায় িশ কতা  ছেড় দািব আদােয়র ঝুিল কােঁধ িনেয় রা ায়  নেম পেড়েছ। 
বুেঝ িনেত হেব আমরাও িবনােশর িদেক এেগােত    কেরিছ।  
 
 এরপর ভগবান িব  ুিকছ ুপূজার  থা িনেয় বলেছন  যখােন অ  বেৃ র পূেজা করা হয়, গ েক স ান করা হয় 
ইত ািদ,  সখােন আিম পূিজত হই। আেরকিট  ে র উ ের ভগবান িব  ুবলেছন চে ণ িনহতা  দত াঃ প  াং  া া 
ব  র া। বার াহ ং  পম া ায় িহর ণ াে া িনপািতত ঃ । বাম নং  পমা া য় িজ ে তা রাজা ম য়া বিলঃ।। 
১৪/১০৭/১০-১১। ‘আিম বরাহ অবতাের িহরণ া েক বধ কেরিছলাম, চ  িনেয়  দত েদর নাশ কেরিছ,  েটা চরণ িদেয় 
আিম পৃিথবীেক আ া  কেরিছ তাই এরা সবাই স ািনত’। চ , মািট, বরাহ আর বামন এই চারিটেক স ান করেত হয়। 
িক  এখন িহ রা এর সব িকছুেক স ান  দয় িক  বরাহেক স ান  দয় না। এ েলা হল সমােজর সব িকছুেক একটা 
স ােনর দিৃ েত  দখা। বামনেদর  দখেত একট ুঅ  রকম লােগ, তাই বেল তুিম তােক িব প করেত পার না, কারণ 
ভগবানও একবার এই বামন  েপ অবতার হেয়িছেলন। এইটাই িহ ধেম র  বিশ  , জগেতর সব িকছুেক একটা ধম ীয় 
ভােবর দিৃ  িদেয়  দখা। ভগবান িব ু আবার বলেছন,  য সকালেবলায়  ান কের জপািদ কের, জপ করার পর সেূয র 
সামেন দাঁিড়েয় থােক, তার যত রকেমর পাপ সব ন  হেয় যায় আর সব তীথ   দশ েনর ফল পায়। এইভােব আমােদর 
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সবার জ  মহাভারত পূজা উপাসনার কতক েলা  থা  তরী কের িদে । অ া  ধেম  এই  থা েলােক এেকবাের  বঁেধ 
 দওয়া হেয়েছ, ওর বাইের  কউ  যেত পারেব না। িক  িহ  ধেম  এই ধরেণর  থার  কান  শষ  নই, যার  যমন ভােলা 
লােগ, যার মেনর গঠন  যমন  সই অ সাের  স  য  কান  থােক  হণ কের উপাসনা করেত পাের।  
 
ি বি ভ   থ া ও িন য়েমর ব া পা ের ি বি ভ  ঋিষ র িব িভ  উ পে দ শ 

 এই ধরেণর নানা রকেমর  থা ও িনয়ম আমােদর ধেম  চেল আসেছ। একজন ঋিষ আবার বলেছন কল  উ ায় 
 যা ম   ঃ  ৃে শ গাং  ব ঘৃতং দিধ। সষ প  ি য় ু  ক ষাৎ  িতম ুচ ে ত ।।১৪/১০৭/১৭।  য ব ি  সকােল 
উেঠ গ , ঘৃত, দই, সরেষ আর রাই মােন িতল জাতীয় শ েক  শ  কের  সই ব ি  সব িকছু  থেক মু  হেয় যায়। 
মহাভারেত অিতিথেক খুব স ান  দওয়া হেয়েছ। যিদ  কান অিতিথেক গৃেহ স ান ও যথাযথ ভােব আপ ায়ন না করা হয়, 
অিতিথ যিদ িনরাশ হেয় িফের যায় তাহেল  সই গৃহ  থেক সব পূণ   বিরেয় যায়। এটা আমােদর ব   াচীন  থ। 
কেঠাপিনষেদ নিচেকতা যখন যমরােজর বািড়েত উপি ত হেয়েছ  সই সময় যমরাজ বািড়েত িছেলন না। নিচেকতা 
যমরােজর জ  িতন িদন ধের উপবাস  থেক অেপ া করিছেলন। যমরাজ িফের আসার পর তারঁ বািড়র  লােকরা বলেছন 
 ব া ন রঃ  িবশ ত িতিথ  া েণ া গৃহা  ।  া ণ অিতিথ আ েনর মত বািড়েত  েবশ কেরেছ। তৈ তা ং শা ি ং  ব  ি  হর 
 ব ব েতা দ ক  ।।(১/১/৭)। এ ুিন তার কােছ জল অঘ   িনেয় যাও তা নাহেল সব িকছু  শষ হেয় যােব। 
 
 আবার এক জায়গায় ল ীেক িজে স করা হেয়েছ আপিন কার উপর রাগ কেরন না, কার উপর  স  থােকন। 
ল ী বলেছন  কীণ  ং ভাজনং য  িভ ভা মথ াসন  ।  যা িশ তৈ ব হ ে  ক েলাপহে ত গ ৃে হ। ।১৪/১০৭/৫৫। 
যার বািড়েত থালা বাসন এিদক  সিদক পেড় থােক না, বাসন ভাঙা থােক না। যার জ  আমােদর বলা হয় বািড়েত ভাঙা 
বাসন রাখেত  নই, ভাঙা বাসন দািরে র িচ । তারপর বলেছন  য াি শ তৈ ব হ ে , ল ী বলেছন  য গৃেহ নারীেদর 
উপর অত াচার িনপীড়ণ করা হয়  সই গৃেহ আিম কখনই থািক না। ম ও বলেছন  যখােন নারীর পূজা করা হয়  সখােন 
সব  দবতারা বাস কেরন। একিদেক বলেছন নারীেক সব সময় িনয় েণ রাখেব িক  স ান িদেয় রাখেব। মহাভারত বলেছ 
নারীেক  যখােন স ান  দওয়া হয়  সখােন ল ী বাস কেরন আর ম  ৃিতেত মন বলেছন  যখােন নারীর স ান  সখােন 
সম   দবতােদর বাস। নারীেক যিদ স ান ও আদরয  না করা হয় তাহেল  সই গৃেহ িবেশষ  ভ অ  ানািদেত তখনও 
িক   দবতারা, িপতৃ আিদগণ সবাই  ভ অ  ান  থেক  বিরেয় চেল যান, যার ফেল ওই অ  ান িস  হয় না। 
 
 িবিভ  ঋিষরা পূজা উপাচার ও  থােক িনেয় িনেজর িনেজর মত বেল যাে ন। একজন বলেছন অিতিথেক সব 
সময় স ান  দেবন আর বািড়েত সব সময় আেলা  ালােব।  সইজ  িহ েদর মেধ  এই  থাটা খুব কেঠার ভােব মানা 
হয়, সে   হেলই  স যতই দির   হাক ঘের ধপূধুেনা আর আেলা  ালােব। এটাও আমােদর খুব  াচীন  থা, বলেছন 
আেলা না  ালােল ল ী বাস কেরন না। িদেনর  বলায় ক ণ ঘুেমােব না। আর বলেছন মাংস কখন খােব না। মাংস 
খাওয়া না খাওয়া িনেয় মহাভারেত অেনক আেলাচনা আেছ। মহাভারত িক  মাংস  খেত পুেরাপুির িনেষধ করেছ। অথচ 
তে  এেস এই ধারণাটা এেকবােরই পাে  যাে । আবার বলেছন গ  আর  া ণেক কখনই হত া করেব না। অ  িদেক 
 ধৗম  ঋিষ খুব মজার বলেছন গৃহে র অ ভ ল ণ িক িক িভ ভ া   খট  া    ুটং  ন কং ত থা। অ শ াি ন 
সব ািণ য  বৃে া গৃে হ হঃ।।১৪/১০৭/৬৪। ভাঙা বাসন, ভাঙা খাট আর বািড়েত যিদ  মারগ থােক  সটা কখনই 
গৃহে র ম লজনক নয়, এই িতনেট থাকা মােন  সই বািড়  থেক ল ী চেল  গেলন। িহ েদর কােছ গ   যমন খুব পিব  
িঠক  তমিন  মারগ এেকবােরই অপিব তেমা। মজার ব াপার হল বনেমারেগর মাংস তখনকার িদেন সবাই  খত, পায়রাও 
 খত িক   মারগ এেকবােরই অ  ৃ িছল, মুরগীর পালক গােয় লাগেলও  ান করেত হত। তখনকার িদেন আবার   র 
রাখাও িনেষধ িছল, মুসলমানেদর মেধ ও   র রাখা িনেষধ, আসেল   র খুব  নাংরা কের। আেরকিট মজার হল বািড়র 
 ভতের যিদ অ   ব ৃ  থােক তখন  সটা হেয় যােব অ ভ। আসেল উে   হল  য িজিনষ েলা বািড়েক  নাংরা করেব, 
বািড়র  িত করেব  সটােক অ ভ বেল বািড়েত রাখেত বারণ করা হে । তার আেগ বলেছ অ   গাছেক পূেজা করেত 
িক  বািড়র  ভতের রাখা যােব না। এখােন আবার ব াখ া কের বলা হে  ভাঙা বাসন  কন রাখেত  নই? বলেছন ভাঙা 
বাসেন কিলযুগ বাস কের আর বািড়েত ভাঙা খাট থাকেল টাকা-পয়সার হািন হয়।   ুট আর   র  যখােন থােক 
 দবতারা  সখােন বাস কেরন না। আর অ   বৃে র ব াপাের বলেত িগেয় বলেছন, অ   ব ৃ মূেল সাপ িবেছ এ েলা 
থাকেবই থাকেব,  সইজ  বািড়েত অ   গাছ কখনই হেত  দেব না।  থেম বলেলন কিলযুেগর কথা, তারপের টাকা-
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পয়সা িনেয় বলেছন, টাকা-পয়সা কথা বলার পর  দবতােদর কথা বলেছন আর  সখান  থেক চেল  গেলন সাপ-িবেছ 
যােত না হয়  সইজ  বািড়েত অ   গাছ  যন না থােক।  
 
 আরও অেনক িকছ ু বলার পর  শেষ জমদি  ঋিষ বলেছন  যা যে জ দ েম ে ধন বাজে পয়শে তন চ। 
অবা  িশর া ব া লে ত স ং বা  ীত মা হে রৎ ।। ন য   দয়ং   ং ন রকং স  বং  েজ ৎ। তলু ং য   
সত    দয়  চ   তা।।১৪/১০৭/৬৬-৬৭।  কউ যিদ হাজার হাজার অ েমধ ও বাজেপয় য  কের, মাথা নীচ ুকের 
গােছ যিদ উে া হেয় ঝুেল থােক, এটাও তখন এক ধরেণর তপ া িছল আর সমৃ শীল ছ  খুেল  দয় মােন  চুর টাকা-
পয়সা দান করেত থােক িক   দয় যিদ    পিব  না থােক তাহেল িকছুই হেব না। বলেছন  য  লােকর  দয়     নই 
 স নরেক যােবই যােব। য , সত  আর  দেয়র  ি  এই িতনিট সমান। মহাভারেতর এই কথািট খুবই    পূণ  ।  দয় 
যিদ    না হয় তাহেল  স কখন সত  কথা বলেতই পারেব না। আর  দয়  ি  না হেল য েতা করেতই পারেব না, 
আসেন বসেতই পারেব না। আমরা যত য ই কির না  কন  দয়  ি  না হেল িকছুই হেব না। এই জায়গাটা হল  বদ 
আর মহাভারেতর সি  ণ।  বেদ যে র অেনক      দওয়া হেয়েছ। িক  মহাভারেত এেস যে র     আে  আে  
কমেত    কের িদেয়েছ। মহাভারত বলেছ  বেদর সময়  থেক তুিম য ািদ অেনক কের এেসছ িক   দয়    কেরািন। 
 বেদর সময় য ািদ  যটা  ধান িছল  সটা মহাভারেত সের এেস  দেয়র  ি  হেয়  গেছ। মহাভারত তাই বারবার বলেছ 
সত  কথা বলেব,  দয়েক    করেব। কারণ সম  ধম ীয় কায কলােপর  ক িব  হল মা ষ িনেজ। আেগ য ািদ, ই ািদ 
 দবতারাই িছল সম  িকছুর  ক  িক  মহাভারেত এেস মা ষই  ধান হেয়  গল। মুি  কার?  তামার।  েগ   ক যােব? 
তুিম। আসল সম া হে  আমােক িনেয়, টাকা-পয়সা আমার িনেজর জ  দরকার,  খেভাগ আমার িনেজর জ , তাই 
সব িকছুেক মহাভারত িনেয় এল ব ি েকি েক।  যমিন ব ি েকি ক হেয় যাে  তখন বলেছ তুিম যিদ আধ াি ক উ ান 
চাও, তাহেল  দেখা বাপু তুিম য  কের যা হেব সত  কথা বেল তাই হেব, িচ  ি  কের  তামার একই িজিনষ হেব। 
 সইজ  িচ  ি র িদেক নজর দাও।  
 
 িচ  ি  করেত িগেয় িক হে ? য  করেত  গেল  চুর অেথ  র দরকার,  া ণ দরকার িক  মহাভারেতর ধম  
সাধারণ আপামর মা েষর ধম ।  ক শূ ,  ক চ াল,  ক মুসলমান,  ক িহ ,  ক  া ণ,  ক অ  জ এসেব িকছু আেস যায় 
না। তােদর পির ার বেল  দওয়া হে   তামার  দয়েক    কর। যিদ তুিম  দয়েক    করেত পার তাহেল  তামার মত 
আর  কউ  নই, তখন তুিম  কান ধেম র,  কান বেণ  র তােত  কান িকছইু আেস যায় না।  দয় পির ার হেল সবটা 
পির ার। এইিদেক মহাভারত সবার নজরটােক ঘুিরেয় িদে , এটাই হল মহাভারেতর উ রণ।  বেদর ধম   থেক 
মহাভারেতর ধেম র  য উ রণ এটা হল অেনক েলা িদেকর মেধ  একটা িদক। সব  থেক বড় উ রণ হল মহাভারত 
ব ি কি ক ধম ।  যমন  ব বরা হল কৃ েকি ক, বলাই হে  ইসকন, কৃ  কনসাশেন  , মােন কৃ েকি ক, িক  
মহাভারত হল ব ি েকি ক,  তামােক িনেজেক  ি  করেত হেব।  
 
 এখােন আবার িকছ ু  ায়ি ে র িবধান  দওয়া হেয়েছ। এর আেগ বলা হেয়িছল যার দান  নেব তখন তার 
পাপটাও িনেত হেব। এই পােপর  ায়ি   িকভােব করেত হেব? বলেছন, যিদ  াে র সময়  তামােক জুেতা, ছাতা 
ইত ািদ দান কের থােক তাহেল একা  িচ  হেয় একশবার গায় ীম  জপ করেল এই পাপটা  কেট যােব।  যিদন  া ণ 
 াে র অ   ভাজন করেব  সিদন খুব কের স  া গায় ী জপ করেব আর  সিদন রাে  উপবাস থাকেব তাহেল  া েণর 
 ি  হেয় যােব। কা র বািড়েত যিদ মৃতু  হেয় থােক,  সখােন মরণেশৗেচর িতন িদেনর মেধ  যিদ  ভাজন করা হয় তখন 
 স যিদ বােরা িদন ি কাল  ান কের তাহেল  স    হেয় যােব। আসেল মা েষর মন  চ   ব ল, সব সময় তার মাথার 
মেধ  ঘুরেত থােক আমার িকছু পাপ হল িকনা  ক জােন।  সইজ  ি  ানরা রিববার িদন চােচ   িগেয় সারা স ােহর পাপ 
 ীকার কের আেস। মুসলমানরা  মৗলবীেদর কােছ িগেয় বেল আমার এই রকম হেয়  গেছ আিম িক করব। মা েষর মন 
এই রকম  ব  ল মন। মহাভারত িক করেছ? যখন যখন  যমনিট ঋিষরা  ায়ি ে র কথা বেল  গেছন তার সব কিটেক 
সং হ কের মহাভারেত সি েবিশত কের িদেয়েছ।  
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ি শব-প া ব  তী র সং বা দ (ধম   ও অধে ম  র   প – স ব ে র সং া – ক েম  র ব ন ি ক ভ া েব হয় – মন, ব া ণী ও ি য়া েক িঠ ক ক রা – এবং ব   ক া র ধম   ও 
অধ েম  র ব া প া ের ি শ েব র উপ েদশ) 
 ভী ই এখনও সব বেল যাে ন। তেব অ শাসনপেব  ভী  যুিধি রেক িবিভ  আখ ািয়কােক িনেয় এেস উ িৃত 
িদেয়  দখাে ন  সই সময় এই ব াপাের  ক িক বেলিছল। এর মেধ  িশব-পাব তীর সংলাপিট খুব    পূণ  । মহাভারত 
আমরা আজেক  য অব ায় পাি  এই অব াটা িঠক কেব এেস দাঁিড়েয়েছ আমরা বলেত পারব না।  বশীর ভাগ পি ত 
যারঁা মহাভারতেক খুব িবে ষণা ক দৃি  িনেয় অধ য়ণ কেরেছন, তাঁরা মেন কেরন মহাভারত কখনই একজেনর  লখা 
হেত পােরনা। কারণ িহসােব তারঁা বেলন মহাভারত অেনক রকম  শলীেত  লখা হেয়েছ, আর এত িকছু িবষয় মহাভারেত 
িনেয় আসা হেয়েছ যা  ধ ু মা  একজেনর মি    থেক  বিরেয় আসা স ব নয়। িক   কান একটা অব ায় এেস 
মহাভারত িঠক এই জায়গাটােত এেস দািঁড়েয়েছ  যখােন এেস হােত  লখা পা ুিলিপ  মাটামুিট একটা  ি য়ােত বাধঁা হেয় 
 গেছ। মহাভারেত  য এক ল    াক আেছ এটা খুব ব  পুরেনা কথা।  সখােন আমরা অ া  অেনক িকছুর মেধ  িশব-
পাব তীর সংলাপও পাই। এই িশব-পাব তীর সংলােপর মধ   থেক  য একটা নতুন দশ ন  বিরেয় আসেছ  সটা অ া  
মেতও পাওয়া যােব। িশব-পাব তীর এই সংলােপ মূলতঃ  পৗরািনক একটা মতেক সামেন িনেয় আসা হেয়েছ। পুরােনর  যই 
অংেশ িশবেক  বশী মাহা    দওয়া হেয়েছ  সখােন এই ধরেণর আেলাচনা আরও বৃহৎ ভােব করা হেয়েছ।  
 
 এখােন উমা ভগবান িশবেক িজে স করেছন ভগ ব   সব ভূে ত শ  দ বা রনম ৃত। ধ ম াধেম   নৃণ া ং  দ ব 
 িহ  ম সং শয়ং িবে ভা।।১৪/১২২/১। ‘ হ ভগবান সব  ভূেত র!  দবতা ও অ রেদর  ারা নম তৃ! আপিন আমােক ধম  
ও অধেম র   পটা ব াখ া ক ন’। ঠা র উপমা িদে ন, একটা  নউল িছল আর তার  লেজ একটা ইট বাঁধা আেছ। 
 নউল ইে  করেল আরামেস গেত  িগেয় থাকেত পাের িক  তার  লেজ এমন একটা ইট বাধঁা  দওয়া হেয়েছ যার ওজেনর 
চােপ  নউলেক মােঝ মােঝই গত   থেক  বিরেয় আসেত হয়। এত িদন ধের এখােন আধ াি ক শা  কথা  েন  েন 
আমােদর  মাটামুিট ঈ র স ে , জগৎ স ে  একটা ধারণা হেয়  গেছ। এখন একটা ধারণা করেত পারিছ  য ভগবানই 
আেছন, ভগবানই সত । অথচ আমরা ঐ িদেক  কন এেগােত পারিছ না? ঠা র আেরকিট খুব   র উপমা িদে ন। 
একটা  চার যিদ জানেত পাের পােশর ঘের  চুর  সানা রাখা আেছ।  চােরর িক আর রাি েত ঘুম আসেব!  চার এখন 
 াণপন  চ া করেব িক কের ঐ  সানােক িনেজর  হফাজেত িনেয় আসেত পাের।  ভােগর িজিনষ যিদ পােশই থােক আর 
 চ া করেলই পাওয়া  যেত পাের যিদ বুেঝ িনেত পারা যায় তখন  সটােক িকভােব  নওয়া  যেত পাের  ভেব  ভেব হাতটা 
িনশিপশ করেত থাকেব। শা   েন আমােদরও িকছ ু তা িব াস হে   য শা  যা বলেছ সত  বলেছ, ঈ র সত , ঠা র 
সত । তাও ভগবানেক, ঠা রেক  পেত আমােদর মন  াণ ছটফট করেছ না। একটা িজিনষেক  পেত ইে  কখন করেব 
না? যিদ িব াস না থােক তাহেল  পেত ইে  করেব না। আর তা নাহেল  নউেলর মত  লেজ ইট বাধঁা। আমােদর সবারই 
 লেজ ইট বাধঁা।  লেজ ইট বা ঁধাটাই অধেম র   প। িহ ধম  া সাের আমরা জ  জ  ধের  চ া কের যাি  এই 
অধম  িলেক িকভােব  পিরেয় আসেত পাির।  
 
 আধ াি ক জীবেন উ রেণ িতনেট ধাপ,  থেম এই  বাধ আনেত হেব আিম অধেম  পেড় আিছ, ি তীয় ধাপ 
অধম েক অিত ম কের  যেকান ভােব ধম েক ধরা, আর  শষ ধােপ ধম  আর অধম   েটােক অিত ম করা। ধম েক যত ণ 
না অিত ম করেত পারেছ তত ণ আধ াি ক উপলি  হেব না।  ীরামচ  বািলেক বধ করেলন, সীতােক বনবােস 
পািঠেয় িদেলন এবং আরও যা িকছু কেরেছন এ েলা িতিন ধম াধেম র পাের িগেয় কেরেছন। এ েলা কেরও তারঁ িকছ ু
হয়িন আর না করেলও তারঁ িকছ ুআসত  যত না, কারণ িতিন ধম  াধেম র পাের অবি ত।  ীকেৃ র   ে ও িঠক একই 
িজিনষ হেয়েছ, িতিন ধম াধেম র পাের সব সময় ি ত।  ামীজীেক আেমিরকােত িকছু  খেত  দওয়ার পর িজে স করা 
হেয়েছ ‘ ামীজী আপিন এ েলা খান  তা’? ভগবান জােনন িক  দওয়া হেয়িছল।  ামীজী বলেছন ‘আমােক আমার    
বেল িদেয়েছন এসেব  তার িকছ ুহেব না, িভ ায় যা পািব  সটাই  হণ করিব’। এনারা সবাই ধম াধেম র পাের। আমরা 
সাধারণ  লাক, আমােদর আেগ অধম   করা  থেক িবরত হেয় ধেম   িতি ত হেত হয়। িবে র যত ধম    আেছ, সম  
ধম    মূলতঃ আমােদর  শখাে  অধম েক পার কের িকভােব ধেম   িতি ত হেত হেব। আর ধম  ও অধম  এই  েটােকই 
পার করার কথা খুব কম ধম  ে ই বলা হয়।  যমন উপিনষদ বলেছ ধম  ও অধম েক অিত ম করেল  তামার িক হেব। 
ধম েক িকভােব অিত ম করা যায় এটা অত   গূ , আর এটাই িঠক িঠক আধ াি কতা। অিত গূ  বেল এই কথা েলা 
খুব কম বলা হয়। কারণ একটাই, িযিন সাধনা কেরন িতিনই একমা  জােনন িকভােব ধম েক অিত ম করা যায়। আবার 
কেঠাপিনষেদ বলেছ ন া বা িরেতা   িরতা া শা ে া ন া সমািহতঃ। ন াশা মা ন েসা বা হিপ   াে ন ৈন ন মা ুয়াৎ।।(১/২/২৪) যত ণ 
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 তামার   ির   থেক না  বিরেয় আসছ তত ণ  তামার এ েলা হেব না। এটাই  থম শত ,  য অিবরত হয়িন, অথ  াৎ 
  িরে  এখনও যার মন  লেগ আেছ এেদর কখনই িকছু হেব না। তারপেরর শত  অশা ঃ,  স   ির   থেক সের 
এেসেছ,  কান পাপকম  কের না, িক  মনটা ছটফট কের যাে , মন যার শা  হয়িন তারও হেব না। আমােক অমুক তীেথ   
 যেত হেব। এখােন তীথ   করা মােন? ধম  করা। যার এখনও  বাধ আেছ আমােক তীথ   করেত হেব, আর তীেথ   যাবার জ  
 ছাটাছুিট করার সােথ বািড়েত বেস মাংস ভাত খাওয়ার মেধ  খুব  বশী তফাৎ  নই। বািড়েত বেস মাংস ভাত  খেয় িটিভ 
 দখা ব  কের এখন তীেথ   তীেথ    দৗেড়  বড়াি , এই মি র  সই মি র ঘুের  বড়াি , আপাতদিৃ েত এটা খুবই ভােলা 
কারণ  স একটা  াথ    থেক সের আসেছ। িক  এই ভােব  দৗড়ােদৗিড় কের কখনই আধ াি ক  ান হয় না। এর পেরর 
শত  ন অ সমা িহ তঃ, এবাের  েটাই ব  হেয়  গেছ,  কান   ির  করেছ না আর শা  হেয় বেস  গেছ। িক  আসেন 
বসেলই তার মন সারা িব   মণ কের  বড়াে । জেপ বসেলই মন  য  কাথায়  কাথায় ঘ ুের  বড়ােব িঠক  নই। এটাই 
হল অসমািহতঃ, যার মন চ ল তার  ারা ধম  অধম েক পার করা হেব না। ন াশা মা ন েসা, মেনর এই ঘুের  বড়ােনাটাও 
এইবার িঠক হেয়  গেছ িক  মাথায় ঢ ুেকেছ কেব আমার    ান হেব, কেব আমার মুি  লাভ হেব, কেব ঈ েরর কৃপা 
হেব। এর  ারাও ধম  অধম  পার করা হেব না। এখােন যমরাজ চারেট ধােপর কথা বলেছন,  থম পাপকম  ব  কর, 
ি তীয়  ঘারােফরা, মােন ইি য় িলর ল জ টা ব  কর, তৃতীয় মেনর চ লতা ব  কের মনেক একা  কর আর চতুথ   
আমার িসি  াি  কেব হেব এই িচ াটােকও ত াগ কর। িসি লােভর ই া বা ফল াি র কামনা হল ফুেটা বালিতর মত। 
 য  কান কােজ যিদ আমার বুি েক এই িসি লাভ কেব হেব এেত লািগেয়  দওয়া হয় তাহেল বুেঝ িনেত হেব আমার সব 
িকছুই িন ল হেয় যােব। আিম চাকির করিছ আর িদন রাত  ভেব যাি  আমার  েমাশন কেব হেব, তার মােন আমার 
বালিত ফুেটা হেয়  গেছ। একজন দ িত ভাবেছ আমােদর কেব স ান হেব,  মেয়র বাবা িচ া করেছ আমার  মেয়েক 
কেব একটা ভােলা পাে  পা   করেত পারব, আমার  ছেলর কেব একটা চাকির হেব। এই িচ া যত করেব তত  সটা 
আরও িপিছেয় যােব। এটা ভােলা  বাঝা যায় রাে  ঘুেমাবার সময় যিদ িচ া করা হয় আমার ঘুমটা কখন আসেব, যত 
িচ া করেত থাকব আমার কখন ঘুম আসেব ততই ঘুম আসাটা  পেছােত থাকেব,   শেষ আর ঘুমই আসেব না।  সইজ  
গীতায়  জার িদেয় ভগবান বলেছন কম  কের যাও ফেলর িচ া কেরা না। 
 
 এই চারেটই িঠক িঠক ধাপ। আমােদর যত ধম    আেছ সব ধম   ই  থম ধাপটা, ন া িবরেতা   ির তা ৎএর 
উপর সব  থেক  বশী  জার  দয়। এই   ির টা িক? এইটাই পাব তী িজে স করেছন ভগবান িশবেক ‘ হ মহােদব! 
আমােক ধম  আর অধেম র   পটা বলুন’। একবার মা ষ যখন ধম  আর অধেম  র   পেক িঠক িঠক বুেঝ িনেত পাের 
তখনই মা ষ অধম   থেক  বেরােত  চ া করেত    কের। িক  অধম   থেক  বরেনা খুব মুশিকল। এত িদন  তা আমরা 
সবাই মহাভারত অধ য়ণ করিছ, মহাভারেতর বাইের নতুন কের ধম  ও অধম েক জানার িকছুই  নই। মহাভারেতর বাইের 
অ   কান ধম    নতুন কের িকছ ুবলেতও পারেব না। িক  আমরা িক সবাই  বেরােত পারিছ?  বিরেয় আসাটাই খুব 
কিঠন, আমােদর সং ার এমন ভােব  বঁেধ  রেখেছ  নউেলর  লেজ ইট বাঁধার মত, যত গেত  ঢুকেত চাইেছ তত তােক 
বাইের বার কের িনেয় আসেব।  
 
  দবািদেদব মহােদব  থেম    করেছন এই বেল সত ধম রত াঃ স ঃ সব  িল িববি  ত াঃ ধম ল াথ  েভ া ারে  
নরাঃ  গ গািমন ঃ। ।১৪/১২২/৫। ‘যারা ধেম   িতি ত হেয় যা িকছ ুউপাজ ন কের এবং  সই উপািজ ত অেথ  র  ারা ধম  
স ত  য  ভাগ কেরন আর যতই ঝড়ঝা া আ ক সত  আর ধম  এই  েটা  থেক আলাদা হন না, এঁরাই িঠক িঠক  েগ  
যান’। এখােন ভগবান িশেবর এই কথািট আমােদর বুঝেত হেব। বলেছন যারঁা ধম  মেত অথ   উপাজ ন কেরেছন  সটােক 
তারঁা  ভাগ করেছন। অথ  েক িকভােব  ভাগ করা হয়? মহাভারেতর মেত যখন সৎ ভােব অথ   উপাজ ন করা হয় তখন  সই 
অেথ  র  ভাগ হয় ধম  আর কােমর  ারা। তাই ধম , অথ   আর কাম এই িতনেট এক সে  চলেব। অথ  াৎ সৎ ভােব অথ   
উপাজ েনর  ারা অিজ  ত অথ  েক িঠক িঠক ধম  কােজ আর ধম  স ত কােম যারঁা খরচ কেরন তারঁাই  েগ  যান।  শষ পয   
িক   সই ধম , অথ   আর কােমর মেধ  আমরা বা ঁধা রইলাম। এরপেরই ভগবান িশব বলেছন নধেম  ণ ন ধ ে ম ণ ব ধ ে  
িছ স ংশয়াঃ।  লেয়াৎপি ত  াঃ স ব  াঃ সব দিশ নঃ। ।১৪/১২২/৬। ‘যা ঁর মন  থেক সব রকম সংশয় িছ  হেয় 
 গেছ, িছ  সংশয়ঃ যাঁর হেয় যায়  সই আ  ানী’। আিম আপিন কখনই বলেত পািরনা  য আমার একশ ভাগ িব াস  য 
ভগবানই আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু  নই। কারণ এই িব াস যিদ হেয় যায়  য ভগবানই একমা  আেছন তাহেল  তা 
িছ  সংশয়ঃ হেয়  গল। িছ  সংশয় একমা  আ  ানীরই হয়।    ান যখন হেয় যায় তখন সম  সংশয় তার চেল 
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যােব। সংশয় থাকা মােনই িকছ ুনা িকছ  গালমাল আেছ। আর আমার সংশয় চেল  গেছ িকনা  সটা আিমই একমা  বুঝব 
অ  আর  কউ  কান িদন বুঝেত পারেব না। ঠা র  সইজ  বলেছন, যারা িন  আধার িক  এিদেক  গ য়া পেড় আেছ 
তারা পরেক ঠকায় আবার িনেজেকও ঠকায়। মহােদব বলেছন, সংশয় চেল  গেছ আর  লয় ও উৎপি র ত  তারঁা  জেন 
যান। অথ  াৎ এই িব    াে র যখন  লয় হয় তখন িকভােব হয়  সটা এনারা  যমন জােনন  তমিন আবার এই   ে র 
সিৃ  িকভােব হয়  সই ত টাও িতিন জােনন। িতিন সব   সব    া, িতিন সব িকছু  বােঝন। সব   এই শ টােক িনেয় এর 
আেগও আমরা অেনকবার আেলাচনা কেরিছ। আচায   শ র বলেছন,  কউ যিদ বুেঝ যায়  সানা িজিনষটা িক, তখন  সানা 
িদেয় যত গয়না  তরী হয়  সই গয়নােক আর তােক িবচার করেত হেব না।  সানােক গিলেয় এই ভােব এই ভােব করেল 
গয়না হয়। তখন  স  সানার ব াপাের সব    হেয়  গল। সব কটা গয়নার ব াপাের  স সব   হেব না, কারণ নতুন নতুন 
গয়না আরও আসেত থাকেব। এইটােক ঠা রও বলেছন তাের বাড়া, তাের বাড়া আেছ, এটা কখন  শষ হয় না। িক  
ত টা  স  জেন  গেছ। ত টা িক? এই সিৃ  ঈ র  থেকই আেস আবার ঈ েরই লয় হেয় যায়। সিৃ র পর থােক  কাথায়? 
ঈ েরর মেধ ই থােক। জ  ঈ েরর  থেক, বাস ঈ েরর মেধ  আর মৃতু টাও ঈ েরর মেধ ,  য এটােক  ত   উপলি  
কের  নয়  সই সব   হেয় যায়। যখন সব    হেয় যায় তখন িক হয়? মহােদব বলেছন এরা আর  কান ব েন পেড় না। 
িকেসর ব েন পেড় না? ন াধ েম ণ ন ধ ে ম ণ, ধম  অধম   কানটারই ব েন পেড় না। কথামেৃত ঠা র বলেছন ধম টাও ব ন, 
পূণ টাও ব ন।  থম অব ায় কথামতৃ পড়েত  গেল িকছুেতই এর অথ    বাঝা যায় না। অেনক িদন ধের শা  কথা  নেত 
 নেত, সাধন ভজন করেত করেত, সাধু স  করেত করেত কথামেৃতর কথা েলা ধারণা হেত    কের। ঠা র সত টােক 
 রেখ িদেয়িছেলন, ঠা র বলেছন সত েক  ছেড় িদেল বািক সব িকছুই িমথ া হেয় যায়। আবার গীতােত ভগবান িতনেট 
 েণর পাের  যেত বলেছন। স  ণটাও ব ন। স  ণ িক িদেয় বােঁধ?  খ িদেয় আর  ান িদেয় বােঁধ, দশটা িজিনষেক 
জানার ইে  িদেয় বােঁধ। ধম   ও অধম  আসেল যমজ ভাই, এই িদক িদেয়  দখেল একটা িজিনষেক অধম   বাধ হেব 
আবার অ  িদক িদেয়  দখেল  সটােকই ধম  বেল  বাধ হয়। িঠক  তমিন  গ  ও নরক এরাও যমজ ভাই। এক অপেরর 
সে  সব সময়ই থাকেব। যখন    ােনর অব ায়  পৗঁেছ যায় তখন িছ  সংশয়ঃ হেয় যায় আর  লয় উৎপি র ত টা 
 জেন যায় এবং সব   হেয় যান। এঁেদর অধম  কখন বাঁধেতই পাের না। অধম  িকভােব বাঁেধ? আিম মদ খােবা, মদ ছাড়া 
আমার চেল না। মােন এইবার অধম  তােক বাধঁল। ধম  িকভােব বাঁেধ? আিম তীথ   করব, গ া  ান করব, না করেল মেনর 
 খদ িমটেব না। আর অধম  ধম  েক িকভােব বােঁধ? িনেজর  ভােগর িল া আেছ িক  ধেম র নাম কের  লাকেক ঠিকেয় 
 ভােগর তৃ া  মটাে ।  
 
 মহােদব বলেছন বীতরাগা িবম ুচ ে  পু ষাঃ কম ব ৈনঃ । কম  ণ া মনসা বাচা  য ন ি হংস ি  ি ক ন।। 
১৪/১২২/৭। কেম র ব ন িতন ভােব হয়। মন, বাণী আর ি য়া িদেয়। কেম র ব ন িকভােব ছাড়েব? মন, বাণী আর ি য়া 
িদেয় যখন  কান িহংসা না করা হয় আর মন  থেক সম  আসি  যার চেল  গেছ,  স কখন কম  ব েন পড়েব না। মূল 
হল আসি । িক  সাধারণ  লােকেদর কােছ এ েলা  কান ত  কথা নয়। যখন ত  কথা আেলাচনা করেব তখন  ধু 
বলেব যার মন  থেক আসি  চেল  গেছ  সই কম  ব ন  থেক ম ু হেয় যােব। এখােন আমােদর  থেম অধম   থেক ধেম  
িনেয় যাওয়া হে । কারণ িযিন িঠক িঠক    ােন চেল যােবন তখন অিহংসাও তাঁর ব েনর কারণ হেব না, কারণ 
অিহংসাটাও স  ণ। তারঁ কােছ তখন িহংসা করেলও যা অিহংসা করেলও তাই। িক   থেম িহংসােক ত াগ কের 
অিহংসােত  িতি ত হেত হয়। এই কথা েলা খুবই গভীর আর এ েলা সবার পে  ধারণা করা  যমন স ব নয়, অ  
িদেক উে া বুেঝ তার  িত হেয়  যেত পাের। মনেক অ মু িখ কের পির ার না করেল এই কথা েলার ধারণা হয় না। 
মহােদব বলেছন, যার  কান আসি   নই,  কান  ািণেক হত া কের না,  শীল, মােন যার ব বহার ভােলা, সবার  িত 
দয়ার ভাব আেছ এরা কখন কম  ব েন পেড় না। এেদর কােছ শ  আর িম  সমান। কারণ িম  হেলই তার  িত 
ভােলাবাসা আসেব, শ  হেল তার  িত িহংসার ভাব আসেব। যার  িত িব মা    াভ থাকেব তখন মেন হেব  কান না 
 কান ভােব তােক  েটা কথা  িনেয় িদেয় অপমান করেত, এটাও িহংসা। সবারই  িত  ীিত ভােবর অ শীলন করেত 
হয়। আর বলেছন  য িজেতি য়  সও কম  ব েন পড়েব না। িজেতি য় মােন িনেজর সম  ইি য়েক যিদ িনয় েণ না 
রাখা হয় ন ািবর েতা   ির তা ৎ, মােন   ির   থেক কখনই  স  বিরেয় আসেত পারেব না।   ির  মােনই তার ইি য় 
সংযেম  নই। মহােদব বলেছন অপেরর টাকার  িত তার মমতা  নই, এখােন  লােভর কথা বলেছন না, বলেছন মমতা। 
 ধ ুটাকা-পয়সাই নয়, অপেরর  কান িকছ ু  ব  যিদ কা র কােছ থােক তখন  সই  েব র ত া াটা তােক  াস কের 
 নয়, তখন অপেরর  েব র  িত একটা মমতা চেল আেস। আমােক  কউ যিদ বেল এই ি ফ  কেস পাচঁ লাখ টাকা 
আেছ, আপিন এটা বধ  মান পয    পৗঁেছ িদন। যত ণ এই টাকা আমার কােছ থাকেব তত ণ আমার অ  রকম অ ভূিত 
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হেত বাধ । বধ  মান পয   আমার মেন শাি  হেব না। বা া  ছেলর হােত একটা  খলনা িপ ল যিদ িদেয়  দওয়া হয় তােক 
আর  ক পায়, যত রকেমর কায়দা করা যায় িপ ল িনেয় তাই করেত থাকেব। বা া  মেয়র শািড়র আচঁেল চািব বাঁধা 
আেছ আর  সটােক িনেয়  ঘারােত থােক, ঠা র বলেছন,  দেখছ এখন চািব  ঘারাে  এরাই বড় হেয় বরেক নাচােব। 
 যমিন ভােলাবাসা হেয়  গল,   ম হেয়  গল, িবেয় হেয়  গল, তখন মমতা এেস যায়। এই বর আমার স ি , আমার 
যখন হেয়  গল তখন নাচােত    কের। মমতা এখােন বাংলােত মমতা  য অেথ   বলা হয়  সই অেথ   বলা হে  না, এটা 
আমার এই  বাধ এেস পেড়। এখােন মমতা করেত িনেষধ কেরেছন না, অপেরর িজিনেষর  িত মমতা করেব না। িনেজর 
টাকােত  তামার মমতা থাকেবই িক  পেরর টাকােত মমতা করেত  যও না।  যমন আমার দাদার টাকা, আমার ব ুর টাকা 
 যেহতু তাই আিম চাইেলই  পেয় যাব। অপের যিদ আমার কােছ িকছ ুটাকা রাখেত  দয়,  সটার  িত মমতা আসেবই। 
টাকাটা িনেয় চেল যাবার পর মনটা একটু খারাপ লাগেবই। এটা একটা মানিসক  ব লতা।  
 
 ি তীয় বলেছন, পর ী  থেক সব সময় দেূর থাকা। চাণক  নীিতেত একটা কথাই আেছ মাতৃবৎ পরদােরষ ু
পর েব ষ ু  লা বৎ, অপেরর  ীেক মােয়র মত  দখেব আর অপেরর টাকােক মািটর  ঢলার মত  দখেব। এখােন িক  
অতটা িনেয়  যেত বলা হে  না, বলেছন মমতা রাখেব না। বলেছন, তারা অ  িক খায়? ধম  মাধ েম  যটা উপািজ ত 
হেয়েছ তারা  ারা  য অ  আসেব  সটাই খােব। তার মােন ঘুেষর  ারা, অ ায় ভােব টাকা  রাজগার কের  ভাগ করেত 
িনেষধ করা হে । এই ধরেণর  লােকরা  েগ  যােবই যােব। িতনেট িজিনষ এখােন করেত বলা হল, পেরর টাকােত  কান 
মমতা রাখেব না,  লােভর কথা বলা হে  না,  লাভ  থেক আরও সাধারণ  ের িনেয় আসা হেয়েছ, ি তীয় পর ীর  থেক 
দেূর থাকেব আর  শেষ বলেছন ধেম র অ ই  ধ ুখােব।  
 
 মহােদব এখােন খুব সহজ পথ বেল িদেলন। আসেল আমােদর সম া হল আমরা  কান িজিনষেক জীবেন ধের 
রাখেত পািরনা। আমরা যিদ খুব একটা সহজ িজিনষেক অবল ন কের িনেয় বিল আিম আমার ধম  সাধেনর জ  এটা 
 রাজ পালন করেত থাকব। যাই হেয় যাক, আ ন  লেগ যাক, ভূিমক  হেয় যাক একই সময় এই একই কাজ টানা ছয় 
মাস আিম পালন কের যাব।  যিদন  থেক িঠক করলাম আিম এটা পালন কের যাব, তার সাত িদেনর মেধ  সম া 
আসেত    করেব।   মাস যিদ টানা পালন কের  ফলেত পাির তাহেল  দখব আমার মেধ  একটা শি  এেস  গেছ। 
শাে  ধেম  র অেনক কথা বলা হয় িঠকই, িক  এত কথার দরকার পেড় না।  য  কান একটা সহজ িজিনষেক ধম  সাধেনর 
জ  অবল ন কের িনেয়  সটােকই অ তঃ ছয় মাস টানা কের যাক। খুব সহজ একটা, আিম িঠক কের িনলাম  রাজ 
সাতটায় চা খাব। এবার  রাজ সাতটায় চা  খেত    করলাম।   বছর যিদ টানা সাতটায় চা  খেত থািক, তারপর আিম 
বাইের যিদ  কাথাও যাই, এমনিক যিদ   েনও থািক  সখােনও িঠক সাতটার সময় আমার কােছ চা চেল আসেব। আসেত 
বাধ । সমেয়র ব াপার বাদ িদেয় যিদ বিল কাল  থেক আিম  ছাট মাছ ছাড়া খােবা না। মাছ খাওয়া পুেরাটা ছাড়লাম না, 
একটখুািন ছাড়া হল। এবার বািড়েত বড় মাছ আসেছ, ইিলশ মাছ আসেছ িক  মনেক আিম ধের  রেখিছ,  ছাট মাছ ছাড়া 
অ   কান মাছ খাওয়া চলেব না। এেতই কেয়ক মােসর মেধ   যাগশি  চেল আসেব। তাই এত সব কথা  কান দরকারই 
পেড় না। িক  আমরা পাির না। ঠা র বলেছন এেদর আটঁ  নই, এই বলেছ আিম মাছ খাব না, তারপর িদন  থেকই মাছ 
 খেত    করেব। 
 
 মহােদব বলেছন    াি নবৃ াঃ সতত ং স  া ঃ  ধেনন চ।  ভ াগ া  প জীবি   ত নর াঃ  গ  ািমন ঃ। । 
১৪/১২২/১২। যারা  চৗয   বৃি   থেক িনবৃ , িনেজর স ি  যাই থা ক তােতই স   থােক,  কান ধরেণর অধম  কের না 
আর িনেজর ভােগ র উপর ভরসা কের থােক, যার অথ   হল বত মােন আমার যা আেছ তােতই আিম স   আর ভিব েত 
আমার যা পাওয়ার তা িঠকই চেল আসেব এই মেনাভাব িনেয় যারা চেল তারা অব ই  েগ  যােব। কত সহজ পথ 
মহাভারত বেল িদে , এই সহজ িজিনষটু  যিদ আমরা করেত পাির তাহেল আমােদর  েগ র রা া  খালা।  ই ধরেণর 
 লাক হয়, একজন বলেব আমার ভিব েত যা হবার হেব িক  আজেক এই ম ুেত  আমার এত পিরমাণ টাকা না হেল 
চলেব না। অ  জন বলেব এখন আিম  মেন িনে  িক  ভিব েত  যন আমার সব িকছু িঠক হেয় যায়। এরা  জনই 
 গালেমেল।  কাথাও আমােদর কাজ ব  কের হাত পা  িটেয় বেস থাকেত বলেছন না। কাজ পুেরাটাই আমােদর কের 
 যেত হেব, িক  বত মােন যা আেছ  সট ু িনেয় স   থাক আর ভিব তেক পুেরাপুির ভােগ র উপর  ছেড়  দেব। আমরা 
 বশীর ভাগই বত মানেক িনেয়ও ছটফট করিছ ভিব তেক িনেয়  ি  ায় আর  ভ াবনায় ছটফট কের যাে , তাই অশাি  
আমােদর তাড়া কের যাে । ভাগ  বলেত এখােন কম েক  বাঝায়। এই িজিনষটা মা ষ িকছুেতই বুেঝ উঠেত পােরনা  য, 
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জগেত  যটা আমার  াপ   কৃিতর  কান  মতাই  নই  সটােক আটেক  দেব। আমরা যখন িচ া করিছ আমার ভিব েত 
এই  হাক  সই  হাক তখন  যখােন আমার  াপ টা জমা হয়  সই পা টােক ফ ুেটা কের িদি । আমার  াপ টা আসেত 
চাইেছ িক  যখন ছটফট করিছ তখন  বচারা ঘাবেড় যায়, এর কােছ  তা যাি  িক  আমােক রাখেত পারেব িকনা  ক 
জােন। তখন  স বেল এখন থাক, পের যাব আেগ একটু শা   হাক। তার ফেল  যটা আসার িছল  সটা িপিছেয়  গল। 
আমার  াপ টা ন  কখন হেব না, িক  িপিছেয় িগেয় অেপ া করেত থাকেব কেব আিম শা  হব। এত কথা  য বলা 
হে  এ েলা  কান তাি ক কথা নয়, আমরা মািন আর নাই মািন িক  এটাই সত । বত মােন যা আেছ  সটােক িনেয়ই 
স   থাক আর ভিব েত  তামার ভােগ র উপর িনভ র কের থাক,  যটা আসার িঠক এেস যােব। কাজ করাটা  কাথাও 
ব  করেত বলেছন না। কাজ ব  করেত বলা হয় একমা  স  াসীেদর। স  াসীেদর বলা হয় তুিম জাগিতক  কান কাজ 
করেত যােব না, িক   তামার জপ, ধ ান, তপ ােক চািলেয়  যেত হেব।  শষ পয   কাজ সবাইেকই করেত হেব। এই 
জগৎ মােনই তাই, কােজর জ ই এই জগৎ দািঁড়েয় আেছ।  
 
 মহােদব বারবার একটা কথাই বলেছন,  যটা মহাভারেতর িবেশষ ,  সটা হল ধম  সাধেন কখন কামেক ব  করা 
যায় না। িক  িনেজর  ীেতই  ধ ুআব  থাকেব তার বাইের  কান রকম দিৃ   দেব না।  সইজ  বলাই হয় ‘এক নারী 
  চারী’। িনেজর  ীেতই যিদ তুিম  তামার কাম সাধনেক আব  রাখ তােতই  তামার  গ  িনি ত। যখনই আমরা 
উপিনষেদর ত  যাব বা  য  কান আধ াি ক পেথ যাব তখন আমােদর  থেমই বেল  দেব তুিম কাম বাসনা  থেক দেূর 
থাক।  থেম  য ধম , অথ   ও কাম মােগ র  য কথা বলা হেয়েছ, মুি  মােগ   গেল  থেমই কািমনী-কা ন ত ােগর কথা 
বলেব, অথ  াৎ অথ   আর কামেক ত াগ কর,  শেষ ধম েকও ত াগ করব। আমরা এখন  যটা আেলাচনা করিছ, এটা হল 
ধম মােগ র কথা। ধম মােগ  কখনই কামেক ব  করা যায় না। ঠা রও বলেছন  দারায় গমেন  দাষ  নই। ঠা র  যেহতু 
কািমনী-কা ন ত ােগর কথা বলেছন তাই আমার  ীর কােছ যাওয়া িঠক হেব না যারা মেন করেছ, তা নয়। গৃহে র ধম  
 তামােক পালন করেত হেব। তেব এটাও বলেছন একিট  িট স ােনর পর  ামী  ী ভাইেবােনর মত থাকেব।  থেমর 
িদেক অ মিত িদে ন। িক  অপেরর  ীর  িত  কান ধরেণর দিৃ   দওয়া এেকবােরই িনেষধ।  
 
 এই  য এত ণ ভগবান িশব যত কথা বলেলন, টাকা-পয়সা িনেয়,  ীেক িনেয়, এই কথা েলােক বলা হে  
 দবকতৃ মাগ ঃ।  দবতারা এই পথ বািনেয়েছন। এই পথেক অথ  াৎ শীল আর সদাচার পালন করেল রাগ আর   ষ  থেক 
মুি  পাওয়া যায়। এিট একিট খুবই    পূণ   উি । এখােন আমােদর জীিবকা স ে  অথ  াৎ অথ   উপাজ ন কের আমােদর 
জীবন িকভােব চলেব  সটা বলা হে ,  ভাগ িকভােব করেব আর ধম  পালন িকভােব হেব বলা হল। টাকা-পয়সার 
ব াপাের িতনেট পেয় ট বলেছন, ধম  মেত  যটা উপাজ ন করছ আর ি তীয়  যটা আেছ  সটােতই স   থাকেব, তৃতীয় 
ভিব েত এটােক ভােগ র উপর  ছেড় িদেত হেব। কােমর ব াপাের বলেছন – িনেজর  ীর বাইের আর কা র িদেক 
তাকােব না। ধেম র ব াপাের বলেছন – সত  আর অিহংসা এই  েটােত  িতি ত থাকেব। সব কিটেক একে  বলেছন 
শীল সদাচার। বািক যা িকছু আেছ সব িকছ ুএইখান  থেকই  বিরেয় আসেব। মহাভারেত এখােন মজার ব াপার হল, পর 
পর   ােক বেল যাে ন এটা করেল  গ  িনি ত, তারপেরই     কের এখােন বেল িদেলন – এ েলা পালন করেত  কন 
বলা হল? রাগ আর   ষ  থেক দেূর থাকার জ । রাগ আর   ষ  থেক যিদ  বেঁচ যাই তাহেল িক হেব? আমার আর 
 শাক আর  মাহ হেব না।  শাক আর  মাহ না হেল িক হেব? সংসারমুি । সংসার মােনই  শাক আর  মাহ।  শাক মােন 
 যটা িছল  সটা চেল যাওয়ােত  শাক হে  আর  মাহ মােন  যটা  নই  সটােক পাওয়ার ই া। মা েষর যত অশাি ,  ঃখ, 
 দ  শা সব এই  শাক  মােহর জ ই। একজেনর স ান হে  না  সইজ   স কে  আেছ, আেরকজেনর স ান হেয়েছ হয় 
 স মের  গেছ নয়েতা উ ে   গেছ  সইজ  কে  আেছ। একজেনর চাকির হে  না  সইজ   মােহ পেড় আেছ, 
আেরকজেনর চাকির চেল  গেছ  সইজ   শাক করেছ। এর মেধ ই মা ষ জ  জ  ধের ঘুরপাক  খেয় যাে । এখােন 
আসি  আর  মাহেক  িলেয়  ফলেল চলেব না। আসি  হল,  য িজিনষটা আমার কােছ আেছ  সটােক ধের রাখার ই া। 
 মাহ আেরকটু এিগেয়,  যটা  নই  সটােক পাওয়ার ই া। আসি েত ক  হয় না,  য িজিনষটা আেছ  সটা চেল  গেল 
 শাক হয়। আসি টা হল  েটারই মূেল, আর তার ফলটা হল  শাক আর  মাহ, িজিনষটা আেছ চেল  গল,  সটােক  ভেব 
এখন  শাক হে । যত ণ ধের আিছ তত ণ আনে ই আিছ।  মােহর   ে  িক হয়, িকছ ুটাকা জিমেয়িছ একটা ভােলা 
বািড় করেত হেব বেল। একটা বািড় করেত হেব এই  ভেব  ভেব বািড়র  িত একটা  মাহ জে   গেছ।  কান কারেণ 
এখন জমান টাকা েলা  বিরেয়  গল। এমিন টাকা  বিরেয়  গেল  য ক  হত এে ে  তার ি  ণ ক  হেব, তার কারণ 
টাকা  যটা িছল  সটােতা  গলই আর একটা  য    িছল বািড় হেব  সটা  ভেঙ  গল। আসি েত একটা িজিনষেক  ভেব 



246 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

 ভেব  সটার  িত একটা ভােলাবাসা জে   গেছ, এবার ঐটােক যখন  পেত চাইিছ তখন  সটা হেয়  গল  মাহ, আর  যটা 
চেল  গল  সখােন এেস  গল  শাক।  
 
 শাে র তাহেল িক মূল উে  ?  বদািদেত  য বলা হে  তুিম এই য  কর, এই কর  সই কর তাহেল তুিম 
 েগ  যােব, ঋিষেদর আদেপই  গ  উে   নয়।  বেদর ঋিষরা খুব ভােলা ভােবই জানেতন  য  গ  বা নরেকর  কান 
     নই।  বেদ  তা নরেকর কথাই বলা হয়িন।  েগ র কথা বলেছন িক  নরেকর কথা বলেছন না।  কন বলেছন না? 
কারণ  ক জােন  গ  নরক বেল িকছু আেছ িকনা। মােঝ মােঝ    ওেঠ মৃতু র পর িক আেছ  ক  দেখেছ আর  ক 
 জেনেছ? মৃতু র পর িক আেছ আমরা িক কের বলিছ? ঋিষরা  যকােল বেল  গেছন  সকােল মানেত হয়।  সইজ  
ঠা রও কখন  গ  নরক িনেয়  কান কথা বেলনিন।  ামীজী এ েলার উপর  কান  জার  দনিন।  ীমা একজন  াম  
মিহলা, িতিনও একবারও  গ ািদ িনেয়  কান কথা বলেলন না। এনার তাহেল িক বলেলন? রাগ   ষ  থেক  বিরেয় এস। 
তাহেল িক হেব?  তামার জীবন তখন একটা অথ  পূণ   হেব। পুনজ ে  যিদ িব াস থােক তাহেল ভােলা জায়গােতই জ  
হেব, আর পুনজ   যিদ না থােক তাহেল ভােলা ভােব জীবন-যাপন কের জীবনেক তাৎপয ময় করেত পারেব।  েগ র  য 
 েলাভন  দওয়া হয়, এটােক শ রাচায  খুব   র বলেছন, বা ােক  ধ খাওয়ােনার সময় বা া হয়ত  ধ  খেত চাইেছ 
না, তখন তােক বলা হয়, বাবা  ধটা  খেয় নাও তাহেল  তামার চি মা বাড়েব। তার মােন তুিম খুব ফস  া হেব।  
আেরকটা বেল তুিম  ধ  খেয় নাও তাহেল  তামার চিটবধ  ন হেব, মােন  তামার চুল তাড়াতািড় ল া হেব। বা ারা এ েলা 
খুব পছ  কের। তখন বা া নাক িসটঁেকও  খেয়  নেব।  গ ািদর ব াপার এইটু ই। এ েলা পালন করেল মতুৃ র পর তুিম 
উ   েগ  যােব। উ   েগ র  লােভ যখন এ েলা পালন করেত    করল তখন  স আে  আে  রাগ আর   ষ  থেক 
 বিরেয় আসেত থােক। আসল উে   এইখােনই।  েগ  যােব িক যােব না  সটা  তা পের, িক   তার আেগ রাগ   ষটা 
িনয় েণ চেল এল। 
 
 উমা এইখােন ভগবান িশবেক    করেছন ‘ হ ভূতনাথ! বাণী িদেয় িক ধরেণর কম  করেল মা ষ ব েন পেড় না 
বা ব ন  থেক ম ু হেয় যায়’?  থম কেম র ব াপাের বলা হল, এবাের বলেছন বাণী িনেয়। তখন ভগবান িশব বলেছন 
আ ে হে তাঃ পর াে থ  বা ন  হা া য়া থা।  য মৃষা ন বদ ীহ  ত নরা ঃ  গ  গািম নঃ। ।১৪/১২২/১৮।  য িনেজর 
জ  বা পেরর জ ও বা হািসেত বা মজা করার জ ও ক ণ িমথ া কথা বেল না, তারা  গ েলােক যায়। এর আেগই 
মহাভারত বলেছ পাচঁিট   ে  িমথ া কথা বলা যায়,  সখােন সিত  কথা বলেল পাপ লাগেব। আর এখােন ভগবান িশব 
বলেছন ক ণ িমথ া কথা বলেব না। ঠা রও বলেছন সত  কথা কিলর তপ া। ঠা র  ামী   ান েক, তখন িতিন 
যুবক রাখাল, মজােতও িমেথ  কথা বলেত িনেষধ করেছ। তাহেল  কানটা িঠক? মহাভারেতর এটাই িবেশষ , মহাভারত 
আমােদর অেনক েলা পথ িদেয় িদেলন। এবার আমােদর  য  কান একটা পথেক ধরেত হেব, ধরার পর ঐ পথেক 
দঢ়ৃতার সে  আকঁেড় ধের চলেত হেব। সব ধম    িঠক িঠক পড়া না থাকেল এ েলা  বাঝা যায় না।  য  কান একটা 
পথেক আমােক ধরেত হেব আর  সই পথ মত চলেত হেব। আসেল আমরা িক  কান একটা পথেক ধরেত  পেরিছ  য 
আিম এটা করবই করব?  রাজ সকাল সাতটায় আিম চা খাবই খাব, যিদ সাতটা  বেজ   িমিনট হেয় যায়  সিদন আিম 
আর চা খাব না। তখনই আমার তপ া    হেয়  গল। আিম যিদ বিল অপেরর ম েলর জ , ভােলার জ  যিদ দরকার 
হয় আিম িমেথ  কথা বলব, তােত যিদ আমার পাপ লােগ  তা লা ক। সেত র  শষ পরী া হল  াথ  হীনতা।  াথ  হীনতােত 
যখন  কান পথ এেস যাে  তখন  সটাই আধ াি কতায়  েবশ কের  গল, তখন  সটা আর ধম  থাকেছ না। তখন িতিন 
সত  িমথ ার পাের চেল  গেছন। িক  এই কথা  েলা সাধারণ  লাকেক বলা হে । কারণ শাে র কথা  েন যখন  স িঠক 
কের িনল আিম হািস ঠা ােতও িমেথ  কথা বলব না, তখন আেগ  স  যখােন িদেন একশটা িমেথ  কথা বলত এখন  থেক 
 স হয়েতা  েটা িমেথ  কথা বলেব। িমেথ  কথা বলাটা কেম  গেল  সেতা তখন মহৎ হেয়  গল।  
 
 আবার বলেছন বৃ  থ ং ধম ে হে তা  া কামকারা ৈথব চ। অনৃত ং  য ন ভাষে   ত নর াঃ 
 গ গািম নঃ।।১৪/১২২/১৯। যারা আজীিবকা মােন  পট চালাবার জ ও িমেথ  কথা বেল না, ধেম র জ  িমেথ  কথা 
বেল না আর    াচার মােন মন যােদর অিনয় ণ থােক তােতও যারা িমথ া কথা বেল না, এরা সবাই  েগ  যােব। এখােন 
িতনেট শেত র কথা বলা হল,  থম হল আজীিবকা,  পট চালাবার জ   যটা  রাজগার করেত হে  তার জ ও  স কখন 
িমেথ  কথা বলেব না। মহাভারেতর সময় িমেথ  কথা বলা, চুির করা আর   াচার পুেরা দেমই িছল, এই সম া েলা 
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িচরিদেনর, তা নাহেল এই কথা েলা এখােন এত ভােব বলা হত না। এই ধারা এখনও ভারেত চেল আসেছ, এ েলা 
নতুন িকছ ুনয়। এখন ভারেত উপর  থেক নীচ পয    সব   াচাের িস  হেয়  গেছ। ি তীয় বলেছন, ধেম র জ  িমেথ  
কথা বলেব না। আমরা একটা মি র বানাি , মি র বানােত হয়েতা দশ লাখ টাকা লাগেব।  দখলাম আট লাখ টাকা 
সং হ করা হেয়  গেছ। এখন  ই লাখ টাকার জ  আবার  লােকর কােছ হাত পাতেত হেব,  লােকরা নাও িদেত পাের 
তাই বেল িদলাম আমােদর পাচঁ লাখ টাকা মা  এেসেছ। িমেথ  কথা  কন বলিছ? যােত  লােক আরও িকছু টাকা  দয়। 
ইিতমেধ  আমরা িহসাব করিছ মি েরর কােছ একটা পু র কািটেয়  নব। পু েরর নাম কের  লােকর কােছ টাকা চাওয়া 
যাে  না, তাই মি েরর নাম কেরই টাকা তুেল  নব। এখােন আমরা ধম  কায  ই করিছ, িনেজরা টাকা ভাগ বােটায়ারা কের 
 নব বেল বলিছ না, িক  একটা কায়দা কের িমেথ  কথা বেল টাকা আদায় করিছ। তৃতীয় হল    াচার। বদমাইিস কের 
 বড়াে ,  বে লাপনা কের  বড়াে । িক  তখনও তারা িমেথ  কথা বলেছ না। 
 
 প ষ ং  য ন ভাষে  কট ূ কং িন ুর ং ত থা। অৈপ  র তাঃ স ে  নর াঃ  গ  গািমনঃ।।১৪/১২২/২১। 
কড়া কথা,    ও িন ুর কথা বেল না। মা ষ যিদ  রেগ যায় তখন  স অপরেক িন ুর কথা বেল  দয়। একজন অ ,  স 
হয়েতা িকছ ুভুল কের  ফলল, তখন  রেগ বেল িদে  ‘তুিমেতা জ া , তুিম আর এ েলা িক বুঝেব’। ির াওয়ালার সে  
কথা কাটাকািট হেল বেল  দেব ‘চালাও  তা ির া তার ওপর আবার বড় বড় কথা বলেত আসছ’। এ েলা হল    
কথা। িক  এই ধরেণর    কথা, কটূ কথা বলা অত    িতকর।  রেগ  গেল,   াধ এেস  গেল  িতকারক িদকটা 
আমােদর মাথায় থােক না বেল এই ধরেণর কটূ কথা বেল  ফিল।  সইজ  আেগ থাকেতই আমােদর এই ব াপাের খুব 
সজাগ থাকার  েয়াজেন মুেখর লাগামেক িঠক রাখার জ  কেঠার অ শীলন করেত হয়। আর অৈপ নতা, িপ িনবৃি , 
িপেঠ ছারেপাকার মত কামড়ান। মােন আড়ােল কা র িন া করা। এক মহারাজ খুব মজা কের বলেতন ‘একজন 
মৃতু শয ায় শািয়ত।  ালাইন চলেছ, অি েজন চলেছ, কথা ব  হেয়  গেছ। তার সামেন যিদ কা র িন া করা হয়, ঐ 
িন া  েন  সই মৃতু পথ যা ীও  সাজা উেঠ বেস বলেব এই ব াপাের আমারও িকছু ব ব  আেছ’। অপেরর িন া কের 
মা েষর এমন আন  হয় ক না করা যায় না।  থেম বলেলন উপহাস করা, কট ূকথা বলা, এ েলা কা র মুেখর উপর 
বেল  দওয়া হে । এ েলা হল ঔ ত। এরা আবার খুব গব  কের বেল ‘আিম িকছু আড়ােল বিল না, যা বলার সামেনই 
বিল’। এটােকই বলা হয় ঔ ত। এর পেরর ধাপটা হল িপ িনবৃি । উিন বড় বেল তার মুেখর উপর িকছ ুবললাম না, 
িক  জান তার এই এই  গালমাল আেছ। বেলই এেকর পর এক  গালেমেল িজিনষ িল িনেয় বলেত থাকেব। এটাই হল 
িপ িনবৃি । এর নীেচ হয় পিরহাস করা। এই িতনেট ধাপ বলা হল – একটা হল কটূ কথা বলা, যারা আমার নীেচ 
তােদরেক হীন মেন কের কট ূ কথা বলা হল আর  য আমার উপের তার মুেখর িকছ ুবলা হল  সটা হেয় যােব ঔ ত। 
এরই  পছেন আেছ িপ িনবৃি । এর নীেচ হল পিরহাস করা।  
 
 এই ধরেণর িকছু কথা বলার পর বলেছন, এমন কথা বলেত  নই যােত  জন ব ুর মেধ  ঝগড়া হেয়  যেত 
পাের। আিম হয়েতা আমার এক ব ুর নােম আপনােক িকছু বেলিছ।  সই ব ু এখন বারবার আপনােক িজে স করেছ 
আিম আপনােক তার নােম িক বেলিছ। আপিন বেল িদেত পােরন, তােত  দােষর িকছ ু নই। িক  বেল িদেল ব ুর সােথ 
আমার িচরিদেনর মত স ক টা খারাপ হেয় যােব। যােত  ই ব ুর মেধ  ঝগড়া হেয়  যেত পাের  সই ধরেণর কথা 
কখনই বলেত  নই। এখােন সত  কথাই বলা হে  িক  তােত  ই ব ুর মেধ  ঝগড়া-িববাদ হেয় মেনামািল  হেয়  যেত 
পাের। মহােদব িক  পির ার িতনেট কথােত  জার িদেয়েছন, সত  কথা বলেব, িমেথ  কথা বলােক পুেরাপুির ত াগ করেব 
আর  ভদায়ক কথাই বলেব। পাব তী তারপর মানিসক কম  িনেয়    করেছন। মানিসক কম  মােন, মন িদেয় আমরা যত 
ধরেণর িচ া ভাবনা কির। পাব তী িজে স করেছন িক িক ধরেণর িচ া ভাবনা করেল মা ষ কম  ব েন পেড় না এবং 
মুি র িদেক এেগােত পাের।  
 
 আমােদর জীবেনর সব িকছুই চেল মনেক িনেয়। বলা হয় ফেলন পিরচেয়ৎ, আমরা িক ধরেণর িচ া ভাবনা করিছ 
 সটা  বাঝা যায় ফল িদেয়। িচ ার ফলটা হল কায  । আিম িক ধরেণর িচ া ভাবনা করিছ, মেনর মেধ  িক িক িচ া চলেছ, 
আিম কতটা সৎ না অসৎ, এ েলা সব ধরা পেড় আমার কায  িদেয়। িচ া আর কােয র মধ বত ী অব াটা হল বাণী। এই 
বাণীর এমিনেত  কান মূল   নই, বাণীর একমা  ভূিমকা হল িচ া আর কেম র মেধ  সংেযাগ ঘটােনা। মা ষ যখন  ভ 
অ ভ  য কাজই করেত বাসনা কের  থেম তার মেন িবচার ওেঠ।  সই কাজটা ভােলা ম  যাই  হাক করার আেগ 
কােছর  লাকেদর বলেত    কের।  যারা সৎ  থেক অসেতর পেথ পা বাড়ায় তার আেগ  স ব ুেদর বেল  বড়ােব ‘আিম 
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িক  এই রকম করব’।  সইজ  বলা হয় মা ষ যখনই  কান কথা বেল  স কথােক কখনই হা া ভােব িনেত  নই। যারা 
খুব পিরহাস ি য়, ইয়ািক  মজা করেত ভােলাবােস তারা অেনক সময় িনেজর মেনর ভাবেক  গাপন কের িকছু অ  কথা 
বেলন। তেব এই ধরেণর  লােকর সংখ া খুব নগণ । ঠা েরর সামেন একজন ভ  িকছ ুএকটা কথা বলেছন, তখন ঠা র 
 সই ভ েক বলেছন ‘এটা িক   তামার মেনর ভাব নয়’। মেনর ভাব এক রকম আর মজা করার জ  বা অ  িকছু 
কারেণ একটা অ  রকম কথা বেল  দওয়া হয়, তেব এই িজিনষ খুব কম  দখা যায়। সাধারণতঃ  দখা যায় মেনর ভাব 
 থেম  বেরায় বাণী িদেয়। মেনর ভাব বাণী িদেয়  বিরেয় যাবার পর  সটাই আবার কম  হেয়  বেরায়। মন, বাণী আর 
কেম র মেধ  মূলতঃ  কান পাথ  ক  থােক না। মহাভারেতর এখােন আেলাচ  িবষয় হল আিম িকভােব ধািম ক হব, আিম 
িকভােব ভগবােনর িদেক এেগাব। ধািম ক হওয়া বা ভগবােনর পেথ এেগাবার জ  মন, বাণী ও কম  এই িতনেটর  কান 
একটােত আঘাত হানেত হেব। আিম যিদ ভািব জীবেন অেনক িকছুই করা হেয়  গেছ এবার  থেক আমােক িকছু  ভ কম  
করেত হেব। তাহেল এখােন সব  থেক ভােলা হল  ভ কম     কের  দওয়া। এটা না হেল ি তীয় উপায় হল মেনর মেধ  
সব সময় সৎ িচ ন িনেয় থাকা। িক  চি শ ঘ টা মেন সৎ িচ ন িনেয় থাকা যায় না।  সইজ  আমােক গ া  ান করেত 
হেব, তীথ   করেত হেব, ঠা েরর মি ের  যেত হেব, পূেজা জপ-ধ ান করেত হেব। এই  েটার মেধ  যিদ  কানটাই না 
পাির তাহেল মুেখ আমােক িনয়িমত বেল  যেত হেব আমােক  ভ কম  করেত হেব বা উ  ের শাে র ম  বা   াক 
আবৃি  করেত থাকব। এইভােব শা  িনয়িমত পাঠ করেল মনেকও  ভািবত কের আর আমার  য কায িসি  হওয়ার 
 সটােকও  কাথাও না  কাথাও  ভািবত করেব। আমরা  েন এেসিছ মন, বাণী ও ি য়া এই িতনেটেকই িঠক করেত হেব। 
আসেল তা নয়,  য  কান একটােক িঠক করেত পারেল বািক  েটাও আপনা আপিন িঠক হেয় যােব।  
 
 ঠা র গৃহ েদর জ  বলেছন  তামরা মন  থেক ত াগ কর। গৃহ রা ঠা েরর কথা  েনেছন, কথামতৃ পেড়েছন, 
ঠা র বলেছন কািমনী-কা ন ত াগ করেত। অথচ গৃহ েদর পে  কািমনী-কা ন ত াগ করা স ব নয়, আর উিচতও হেব 
না, কারণ তার  ী রেয়েছ, পু  রেয়েছ, আ ীয়  জনরা রেয়েছ। িক  গৃহ  মন  থেক ত াগ করেব, আমার এ েলা আর 
ভােলা লাগেছ না, িক   যেহতু আমার সংসার রেয়েছ আিমও সংসাের রেয়িছ তাই এ েলা করেত হে । স  াসীেদর জ  
ঠা র বলেছন মেন ত াগ আর বাইের ত াগ এই  েটাই থাকেব। আর যারা বাইের ত াগ কের  দয় িক  মেন মেন এিদক 
 সিদক ঘুের  বড়াে  তারাও িক  এক ধাপ এিগেয়  গেছ, কারণ  স সামািজক কল   থেক  বিরেয় এেসেছ, িক  এটা 
এমন িবরাট িকছু নয়। িক  যারা আধ ি ক পেথ চেল এেসেছ তােদর কােছ সামািজক ব াপার  েলা খুব তু  হেয় যায়। 
তােক  যটাই করেত হেব  সটােত িনেজেক ল    রেখ করেত হয়। সমােজ  ক িক বলল  সটা  কান     নয়, আমােক 
আমার িনেজরটা  দখেত হেব।  সইজ  আধ াি ক পেথর  লাকেদর শরীর, মনেক সব িদক  থেক সিরেয় িনেত হেব। 
আর বাইেরর কম  িদেয় যা করার করেলও তােত  কান আপি   নই, মেন  যন তার িকছু  ভাব না থােক। আধ াি ক 
জীবেন এই চালািক চেল না। বাইের িকছ ুকরেছ না িক  মেনর মেধ  তার রস আ াদন কের যাে  এরা আধ াি ক 
জীবেন এেগােত পােরনা। সাধারণ  লােকরা  য ভ েদর িন া কের, অমুক  বলুড় মেঠ এত  লকচার  নেত যায়, মি ের 
যায়, ঠা েরর নাম করেছ আর এিদেক  ভােগর মেধ  ডুেব আেছ। কারণ বাইেরর িকছু িকছ ুিজিনষ  থেক  স সের এেসেছ 
িক  মেনর িদক  থেক এখনও সের আসেত পারেছ না। মূল কথা হল মন, বাণী আর ি য়া এই িতনেটর  কান একটােক 
 থেম ধরেত হয়। একটােক যিদ িঠক করা হেয় যায় আে  আে  বািক  েটাও িনয় েণ এেস যায়। অব  এই ব পাের 
আমােক সেচতন হেত হেব  য আমােক আধ াি ক পেথ এেগােত হেব তাই এই িতনেটেকই িনয় েণ আনেত হেব। 
সেচতন না থাকেল িক  িকছুই হেব না।  যমন একটা বা া  ছেলেক  মের  বেঁধ ঘেরর মেধ  ব  কের বলেছ আজেক 
আর  খলেত  যেত পারেব না। িক  তাই বেল বা াটা  তা পাে  যােব না।  যমিন  েযাগ পােব আবার িতিড়ং কের 
পািলেয় যােব।  কন   ুিম করেত  নই,  কন অবাধ  হেত  নই, এই ব াপাের বা া সেচতন নয় বেল পাে  যাে  না। 
 
 মানিসক কেম র ব াপাের পাব িত  য    করেছন তার উ ের মহােদব বলেছন ‘ হ কল াণী! িযিন সব সময় মন 
 থেক ধেম র িচ ন কেরন এবং আচরণ কেরন এঁরাই  েগ  যায়’। তাহেল িঠক িঠক মানিসক কম টা িক? মন  থেক সব 
সময় ধম  করা আর মন  থেকই ধেম র সব কাজ করাটাই িঠক িঠক মানিসক কম ।  যমন আমরা যখন জপ-ধ ান করিছ 
তখন খুবই ভােলা কাজ করিছ, এইবার যখন জপ-ধ ান করিছ না তখনও ঐটাই িচ ন কের  যেত হেব। অধম ীয় িজিনষ 
কখনই িচ া করেত  নই। যখন  দখিছ সব সময়ই আমার মেনর মেধ  ধেম  র িজিনষ েলাই ঘুরেছ তখন আিম িক   েগ  
যাওয়ার জ  িনেজেক   ত কের  ফেলিছ। আসেল সব সময় ধম  িবষয়ক িচ া িনেয় থাকেল মা ষ রাগ আর   ষ  থেক 
 বিরেয় আেস, িক  এখােন সাধারণ  লােকেদর জ  বলা হে  বেল  েগ র কথা বলা হে । ভগবান িশব বলেছন 
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   ণীে তন ম নস া    ণীততর াকৃিতঃ। ম ে না বধ িত  যে ন হ শৃণ ু বা ক ং  ভানে ন। ।১৪/১২২/২৯। যখন মেন 
 িবচার,  িচ া  েলা আসেত থােক তখন ধীের ধীের তার কম   েলা খারাপ হেত থােক। মন যােদর িবষা  থােক তার 
কম  েলাও িবষা  হেয় যায়। যিদ  কউ বেল উিন মুেখ কটূ ও কড়া কথা বলেল িক হেব  ভতের এেকবাের পির ার। 
িক  কখনই তা হয় না,  ভতেরর তার িকছু  গালমাল থাকেত বাধ ।   ভতের  গালমােলর বৃি  আেছ বেলই মুখ  থেক 
ঝাঝঁােলা কটূ কথা  েলা  বেরাে । এখােন সং েৃত শ টা হল    ণীত, মােন  য েলা  ভ নয়।  ভতের যিদ অ ভ িকছু 
থােক তার কাজ েলাও  সই ধরেণর হেব। মা যিদ িনেজর  ছেলেক  রেগ বেল,  তােক  মের  শষ কের  দব, তাহেল 
বুঝেত হেব ঐ মােয়র  ভতর িহংসার ভাব রেয়েছ, িনেজর  ছেলেক  মের  ফলেব না িঠকই আর অমানিবক ভােব মারেবও 
না, িক  এমন  কান একটা পিরি িত যিদ এেস যায় তখন দরকার পড়েল  স িনেজর  ামী বা অ  কাউেক খুন কের 
িদেত পাের। কারণ ঐ বৃি টা তার  ভতের আেগ থাকেতই আেছ,  য বৃি টা  ছেলর  িত বাণী িদেয়  বেরাে ।  
 
 একজন নামকরা ইংরাজী  লখেকর একটা গে  আেছ, এক দ ি , তােদর অেনক বয়স হেয়  গেছ।  কান 
কারণবশতঃ,  ামী  ীেক বলেছ ‘ দেখা, আিম  তামােক অেনক িদন ধেরই বলেত চাইিছলাম িক  বলা হয়িন, আিম 
 তামােক  ছেড় আেরকজনেক িবেয় করেত যাি ’।  ী  ামীেক একিট কথাও বলল না।  সিদন গ র  পছেনর একটা ঠ াং 
বাজার  থেক িনেয় আসা হেয়িছল মাংেসর একটা িবেশষ পদ রা া করার জ ।  ী িগেয়  সই মাংেসর ঠ াংটােক তুেল 
িনল। আে  কের  ামীর  পছেন িগেয় দা ঁড়াল। তারপর সেজাের  ামীর মাথার  পছন িদেক ঐ ঠ াংটা িদেয় মারেতই  ামী 
ঐখােনই সে  সে  মারা  গল। তারপর িগেয়  সই মাংেসর ঠ াং  থেক মাংস ছািড়েয় রা া কেরেছ। রা া করেত করেতই 
পুিলেশ খবর িদেয় বলেছ আমার  ামী এইখােন মারা  গেছ। পুিলশ এেস  দখেছ সিত ই বয়  ভ েলাক মের পেড় আেছ। 
 ী বলেছ ‘আিম  তা মাংস রা া করিছলাম, মাংস চািপেয় আিম একটু বাইের িগেয়িছলাম আর এেস  দখিছ এই কা ’। 
পুিলশ  দখেছ মাথার  পছেন র   লেগ জমাট হেয় আেছ।  ী একটু কা াকািট করল। পুিলেশর  লাকরা এই পিরবােরর 
সে  আেগ থাকেতই পিরিচত িছল। ভ মিহলা পুিলশেদর বলল ‘আিম মাংস রা া কেরিছ, আপনার এখান  থেক খাওয়া-
দাওয়া কেরই জান’। পুিলেশর সবাই  খেত বেসেছ।  সখােন একজন পুিলশ কত া মজা কেরই বলেছ ‘আমরা  য মাংসটা 
খাি  এটাই হয়েতা এই খুেনর  কান সা    মাণ’।  কান সা    মাণই িছল না।  যটা িদেয় মারা হেয়েছ  সটােকই রা া 
কের সবাইেক খাইেয়  দওয়া হেয়েছ।  ভতের িহংসা যিদ না থােক কখনই  কউ এইভােব খুন করেত পারেব না। খবেরর 
কাগেজ খুেনর কািহনী েলা পড়েল আমরা অবাক হেয় যাই। কত রকম ভােব মা ষ মা ষেক খুন কের যাে । এমিন 
সাধারণ অব ায় িক   বাঝা যােব না  য এই  লাকটা  কান িদন কাউেক খুন করেত পারেব। িক    একটা কথা  য 
বলেছ তাই িদেয়ই অিভ   লাকরা ধের  নয় এর  ভতের িহংসার ভাব আেছ।  কান মা ষেক বুঝেত হেল  ধ ুতার 
 নিতবাচক কথা েলােক ল   কের  যেত হেব।  নিতবাচক  য কথা েলা বলেছ আজ  হাক কাল  হাক ওেক ওখােন তােক 
 টেন িনেয় িগেয় বাণীর অ  প কায  কিরেয় ছাড়েব। কারণ এেদর মেধ  িনেজেক উপের  টেন িনেয় যাওয়ার  মতাটা 
 নই িকনা। এই কথা ভগবান িশব বলেছন, মেন যা  গালমাল থােক কােয   সটাই পিরণত হয়, মাঝখােন বাণী  থেক 
 থেক  সটােক জানান িদেত থােক। বাণীেক ল   করা থাকেল কােয   পিরণত যখন হে  তখন আর অবাক হওয়ার িকছু 
থােক না। 
 
 মহােদব বলেছন,  যমিন মন দিূষত হেয়  গল মন তখনই ব েন পেড়  গল। ইদািনং কােল আেমিরকায় একজন 
নামকরা  লখক এেসেছন তারঁ নাম জন বীসন। তারঁ  বশীর ভাগ উপ াসই আইেনর জগৎ  থেক  নওয়া। ওনার একটা 
উপ ােস আেছ একজন যুবক আইন পাশ করার পের তােক সে  সে  একটা  কা ানী আইেনর পরামশ দাতা  েপ 
চাকির িদেয়েছ। কােজ  যাগ  দওয়ার পর  থেমর িদেক তােক িদেয় িকছু ভােলা পির ার কাজ কিরেয় িনেয়েছ আর 
তারই মােঝ মােঝ কায়দা কের তােক িদেয় কখন  য যত রকেমর ভুলভাল  বআইিন কাজ কিরেয় সই কিরেয় িনেয়েছ  স 
 বচাির  টরও পােরিন। তারপর আে  আে   কা ানী তােক পুেরা ক া কের িনেয়েছ। ক া কের িনেয় এবার তােক বাধ  
করাে   তামােক এই কাজ  েলা করেত হেব।  ছেলিট যখন  দখেছ এ েলা  বআইিন তখন  স বেল িদল ‘এই কাজ  তা 
আিম করেত পািরনা’।  কা ানীও তােক বলেছ ‘করেত পােরা না মােন! এর আেগও  তা তুিম এই কাজ কেরছ, এই  তা 
এত এত কাগেজ সই কেরছ’। এখন  ছেলিট  ফঁেস  গেছ। তারপর  থেক কািহনীটা    হে । এখন  ছেলিট এেদর 
খ ড়  থেক  বেরানর  চ া করেত    কেরেছ। িক   বেরানর  কান উপায় খঁুেজ পাে  না। মেনর এটাই  ভাব, মেন 
যখনই  কান  িষত িবচার এেস  গল তখনই  স  ফঁেস  গল। িঠক এই কারেণ সাধেকর সাধনার জীবেন কত  য সাবধােন 
থাকেত হয় সাধারণ  লাক ধারণাই করেত পারেব না। একজন ি িটশ মহারাজ িনেজর মুেখ তারঁ জীবেনর একটা ঘটনা 
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বেলিছেলন। অ  বয়েস  দশ, ঘরবািড়  ছেড় স  াসী হেয় চেল এেসেছন।   চারী অব ায় িতিন িদনরাত সাধুেদর সে  
সে  ঘুের  বড়ােতন। তখন  বলুড় মেঠ  ামী শা ান জী মহারাজ থাকেতন।  সই সময়  ামী শা ান জী মহারােজর খুব 
নামডাক। মহারাজ  পুর  বলায়  ামী শা ান জীর ঘের িগেয় তারঁ মাথা ম ােসজ কের  দওয়ার জ  আবদার করেতন। 
 ামী শা ান জী স   হেয় তাঁেক ম ােসজ করার অ মিত িদেলন। িতিন একটা  চয়াের বেস থাকেতন আর মহারাজ  রাজ 
 পুর  বলা িগেয় এক ঘ টা ধের তারঁ মাথা ম ােসজ কের িদেতন। মহারাজ বলেছন, মাথা ম ােসজ করার সময় িতিন জপ 
করেত থাকেতন। িক  ঠা েরর িচ া ছাড়া একটু যিদ অ   কান িচ া মাথায় এেস যায়,  স  য  কান িচ াই  হাক না 
 কন।  যমন আজেক আিম  পুের িক  খেয়িছ এইটু  িচ া যিদ মাথায় এেস যায় শা ান জী সে  সে  মাথা  নেড় উঁ  
উঁ  কের উঠেতন। উিন বলেছন  শেষ আমার আত  হেয় িগেয়িছল, আিম মাথা িটপিছ  স সময় ঠা র ছাড়া অ   কান 
িচ া আসেলই সে  সে  মাথা  নেড় উঁ  উঁ  কের উঠেছন, তার মােন ঐ িচ াটা শা ান জীর মেনর মেধ  িগেয় ধা া 
মারেছ। এই ি িটশ মহারাজেক আমােদর সে হ করার িকছু  নই। িতিন কার নােম বলেছন? িযিন অেনক বছর আেগ  দহ 
 রেখেছন। িতিন মেঠর  কান   িসেড ট বা ভাইস-  িসেড ট িকছুই িছেলন না, একজন ভােলা উ মােগ র সাধু  েপ তােঁক 
সবাই খুব   া করেতন। আর এই ঘটনা মহারাজ যখন বণ না করেছন তখন তাঁর  চাখ মুেখর  চহারাই পাে  যাে । এই 
রকম ঘটনা আমার সােথ হেয়িছল  ভেবও িতিন অবাক হেয় যাে ন। 
 
 িহ রা পুনজ   মানেত  কন বাধ  হেয়েছ এটা আমােদর অেনেকরই   । তার মেধ  একটা আেছ ভূেতর 
সম া। ভূত িনেয় এমন এমন মহারাজেদর জীবেন অিভ তা হেয়েছ যাঁেদরেক আমরা কখনই অিব াস করেত পািরনা 
আর তাঁর  কান উে  ও  নই  য িমেথ  কথা বেল িতিন িকছু বাহাবা  পেত চাইেছন। যুি বাদীরা যতই যুি  তক   িনেয় 
আ ক এটােক কখনই িমথ া  মাণও কের িদেত পারেব না। ভূতটাও আমােদর জীবেনর একটা বা ব অ । আিম মািন 
আর নাই মািন  সটা আমার সম া। িক  িকছু িকছু মা েষর জীবেন এমন অিভ তা হেয়েছ  যটা আমরা কখনই অিব াস 
করেত পাির না।  সইজ  মূল কথা হল মন হল  শষ কথা,  য জােন  স জােন। এটােক িনেয় আর    করা যায় না। 
আর মনেক কখন  নাংরা হেত িদেত  নই।  
 
 ভগবান িশব আরও বলেছন অর ে ণ  ি বজে ন   ং পর ং দৃ ে ত যদা। ম নসািপ ন িহংস ি   ত নর া ঃ 
 গ গািম নঃ।।১৪/১২২/৩০। যিদ িনজ  েন কা র টাকা পয়সা পেড় থাকেত  দখার পেরও  য  সই টাকা-পয়সার  িত 
 লাভ কের না আর মন  থেকও  য কা েক িহংসা কের না, তারাই  েগ  যায়।  নিতকতার উপর একটা খুব মজার    
করা হয়।  তামার খুব ি য় অ র  একজন হাসপাতােল মারা ক একটা  রাগ িনেয় পেড় আেছ। তার িচিকৎসার জ  
 তামার এ ুিন দশ হাজার টাকা দরকার পেড়েছ।  তামার হােত  কান টাক-পয়সা  নই। এখন আি কার এক  কান  ত   
 ােম একজন বুিড় যার একশ বছর বয়স আর মৃতু র জ  তার  াণ ধ ু  ধ ু  করেছ। িক ভােব  স মরেব? তুিম যিদ মেন 
কর ‘বুিড়িট এবার মের যাক’ বুিড়িট ত ুিণ মের যােব। আর মরেলই  কািট খােনক টাকা  তামার এ াকাউে ট জমা পেড় 
যােব।  সই টাকা িদেয় তুিম এখন  তামার ি য়জেনর িচিকৎসার কােজ লাগােত পারেব। তুিম এখন ঐ বুিড়েক মরেত 
 দেব িক  দেব না? তুিম যিদ বল মের যাক, তখন  তামার  নিতকতা এক রকম হেব। আর যিদ তুিম বল আিম তােক 
িচিন না, জািন না, তার টাকা  কন আিম িনেত যাব? এ েলা হল নানান রকেমর আজ িব   ।  সইজ  আমার আপনার 
িঠক িঠক ব ি  েক একাে ই  বাঝা যায়। আপনােক এখান  থেক িনেয় িগেয় একটা জ েল িনজ ন  িঠয়ােত  রেখ  দওয়া 
হল।  সখােন আপনার খাওয়া-দাওয়া  শাওয়ার সব ব ব া কের  দওয়া হেয়েছ। এখন সারা িদন সারা রাত আিম িক িচ া 
িনেয় সময় কাটাব? তখন  য িচ াটা করব  সটাই হল আমার  ভতেরর িঠক িঠক িচ া। আিম জ ল িদেয় যাি , হঠাৎ 
রা ার মাঝখােন  দখলাম একটা টাকার থিল পেড় আেছ, এখন আিম তুলেবা িক তুলেবা না তােতই  বাঝা যােব আমার 
মেন  লাভ আেছ িকনা। অথবা  সই রাে  ঐ িনজ ন  িঠয়ায় রাে  একটা যুবতী  মেয় আ য় চাইেত এল, আিম তােক 
আ য় িদলাম। এখন আমার মেধ   কান কাম-বাসনা আসেছ িকনা তােতই  বাঝা যােব আিম িক ভাবিছ। ঐ অব ায় 
আমরা িনেজেদরেক িঠক রাখেত পািরনা। এখােন বলেছন, যারা ঐ  ের চেল  গেছন তা ঁরাই িঠক িঠক  েগ  যায়। ঐ 
অব ায় িনেজেক ধের রাখা  য অস ব তা নয়, িক  যা ঁরা উ   েরর তােঁদর এই সব পিরি িতেত  কান িবকারই আসেব 
না। এই কথা বেলই বলেছন, এ েলা  ক কখনও অিভন নও করেব না। আিম ভাবলাম টাকা পেড় আেছ,  কউ  দখেতও 
পাে  না, িনেয় িনেলই হত। বলেছন  নওয়া  তা দেূরর কথা এই ধরেণর  কান িচ ােকও আসেত  দেব না। আর এটাও 
বলেছন, একাে  িনজ ন  িটের আেছন,  কউ আপনােক  দখেছ না,  কউ জানেত পারেব না, ঐ পিরি িতেত একজন 
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কামাস  মিহলা,  ধ ুএমিন এক নারী তা নয়,  স কামাস  আর আপনােক চাইেছ িক  তা সে ও আপিন তার সােথ 
িকছু করেছন না, আমার ধম  আিম আমার  ীর বাইের িকছ ুকরেত পারব না। এেদরই  েগ  গিত হয়। এ েলা করেল  য 
পােপর িকছু হেব তা নয়, এটাই  াভািবক। িক  যিদ না কেরন তাহেল আপিন একজন মহৎ পু ষ। মহৎ পু ষ আর 
সাধারণ পু েষর মেধ  এইটাই পাথ  ক , সাধারণ পু ষ িমেথ  কথা বলেছ, ঘষু িনে , মদ খাে , ফুিত  করেছ ঝগড়া 
করেছ, িনেজর  াথ   ছাড়া  কান কাজ করেছ না আর এ েলা করাটাই  াভািবক, িক  যিদ না কের তখনই  স মহৎ পু ষ 
হেয়  গল। এত কথা বলার উে   হল তুিম এখন  য অব ােত আছ  সখান  থেক উপেরর িদেক উেঠ এস। আসেল 
 ছাটেবলা  থেক আমােদর মেধ  একটা সং ার  তরী করা  দওয়া হেয়েছ, এ েলা  ভােগর সাম ী আর এ েলা 
অ েয়াজনীয়।  ভােগর সাম ী তাই আমােদর কােছ হেয়  গেছ অত    েয়াজনীয়। এখন  মেয়রা  ািটনােমর গয়না 
পড়েছ।  য  কান িদন  ািটনাম  দেখিন তার কােছ মেন হেব এটা এ লুিমিনয়ােমর িকছু বা  েপার িকছু হেব।  য  সানা 
 কান িদন  দেখিন তার কােছ  সানারও  কান মলূ   নই। এক ভ েলাক অে িলয়ার ম ভূিম মাঝখান িদেয় যাবার সময় 
 সই অ েলর একিট আিদবাসী তার  সবা কেরেছ।  ভ েলাক খুশী হেয়  লাকিটেক হাজার খােনক ডলার িদেয়েছ। এই 
আিদবাসী জােনই না ডলার িক িজিনষ। ডলােরর ছাপা কাগজ েলা  স উিড়েয় িদল।  লাকিট বলেছ এই ছাপা কাগজ 
উ েন  ালােল ভােলা  লেবও না। ডলােরর  কান দামই  নই তার কােছ। তারপর ভ েলাক তােক  েটা গ  িকেন িদল। 
 িদেনই  স গ   েটােক  কেট  খেয় িনেয়েছ। আমােদর   ে  িক হেয়েছ?  ছাটেবলা  থেক রিঙন কাগজ েলােক দামী 
িজিনষ বেল   িনং িদেয় িদেয় টাকার    েক জানান হেয়েছ। আসেল অি েজন  যভােব আমােদর জীবেন  েয়াজনীয়, 
জল  যভােব আমােদর  েয়াজনী  সইভােব এ েলার  কান    ই  নই।  যেহতু এ েলা     নয় তাই টাকা-পয়সা, 
 ভাগ বাসনােক ছাড়াও খুব কিঠন নয়। 
 
 উমা আবার    করেছন মা ষ িকভােব দীঘ  ায়ু হয় আর িক তপ া করেল মা ষ দীঘ ায়ু পায়। অেনক িদন  বঁেচ 
থাকার ঈ া মা েষর মেধ  িচরিদন ধের চেল আসেছ। অথচ কেঠাপিনষেদ নিচেকতা বলেছ অ িতদ ী েঘ   জী িব েত  ক া 
রেমত,  বশী িদন  ক বাচঁেত চায়? আচায  শ র উ র িদে ন অিবেবকী, যােদর িবেবক  নই তারাই  বশী িদন বাঁচেত 
চায়। িক  যােদর  খ  িবধা  বশী আেছ তারাও  বশী িদন বাচঁেত চায়। এই একিট  ে র সােথ আরও কেয়কিট    
করেছন, িকছু  লাকেক  দখা যায় খুব ভাগ বান আবার অেনকেক  দখা যায় পুেরা অভাগা, কা র মুেখর িদেক তাকান যায় 
না আবার িকছ ু লােকর মুেখর িদেক তাকােল আন  হয়। আবার িকছু িকছু  লােকর  কান সম া হয় না আবার িকছু 
 লাকেক সম া সব সময় িঘের রােখ। এ েলা  কন হয় আর িকভােব তপ া করেল এ েলা  থেক  বিরেয় আসা যায়?  
 
 মহােদব উমােক তখন বলেছন এর সব িকছুর মূেল আেছ ঈষ  া ভাব। যােদর  ভতর িহংসা ভাব আেছ তােদর এই 
সম া  েলা আসেব। এখােন িহংসা মােন  ূর ভাব, যােদর মেধ   মা  নই, দয়া  নই, যারা  ািণবধ কের, তুিম যত 
সম ার কথা বলেল তােদর এই সম ার মুেখামুিখ হেত হয়। যােদর মেধ  িহংসা ভাব থােক না তারাই ধম া া হয় আর 
 পবান হয়।  ছা  িশ েক  দখেল কত িমি  লােগ কারণ তার মেধ  িহংসা ভাব  নই।  যমন  যমন বড় হেত থােক আর 
িহংসা বাড়েত থােক  তমন  তমন তার  চহারাটা কেঠার হেত থােক। িহংসা  বণ মা ষ অপেরর বধ  হেয় যায় এবং 
অপেরর অি য় হেয় যায় আর এরাই অ ায়ু হয়। মহাভারত এখােন একটা সাধারণ ধারণা িদেয় িদল, এর ব িত মও 
অেনক সময়  দখা যায়  যমন অেনক বদেলাকও অেনক িদন  বঁেচ থােক। িক   সখােন তখন অ া  আরও িকছু কারণও 
থােক। িক  সাধারণত  দখা যায় যােদর মেন খুব িহংসা ভাব আেছ তারা অ ায়ু হয়। যত ি িমনাল আেছ, িনেজেদর 
মেধ   বামাবািজ,  গালা িল করেছ এরাও জােন আিম  বশী িদন বাচঁব না, আমােকও একিদন এইভােবই মরেত হেব। 
মহােদব বলেছন িহংসার কারেণ  য মা ষ পাপকেম  আব  হেয় থােক  স সম   ািণর অি য় হেয় যায়। আর সম   ািণর 
অি য় হেয়  গেল  স অ ায়ু হেয় যায়। এর িবপরীত যারা হন, সবাইর  িত সমান   ম ভােলাবাসা যাঁেদর থােক এঁরা 
 দব  পায় আর  দবেলােক িগেয় খুব আন   ভাগ কের। এখােন িক  বলেছন না  য তারঁা দীঘ ায়ু হন। িক  পেরই 
বলেছন,  ভ কম ািদ করার পর এরা যখন  েগ  যায়,  গ   থেক পের যখন আবার জ   নয় তখন তারঁা দীঘ ায়ু পান। 
অথ  াৎ ঐ জে ই িতিন দীঘ ায় ুহন না,  গ েভাগ করার পর  য জ  হে   সই জে  িগেয় দীঘ ায়ু হে ন। এই সব বলার 
পর মহােদব বলেছন, এই পথ সা াৎ   া  তরী কেরেছন।  সইজ  এই পথেক এইভােবই পালন করেত হেব। মূল কথা 
হল সৎ জীবন যাপন করেব, িহংসা করেব না, মন, বাণী আর ি য়া িদেয় ক ণ  কান অধম  করেব না। এইভােব চলেল 
মা ষ ধেম   িতি ত হয়। অধম টা ত াগ হেয়  গল, আর ধেম    িতি ত হেয়  গল। এরপর তার আধ াি ক যা া    হেব। 
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 মহাভারতই একমা  ধম     যখােন িহ ধম েক িঠক িঠক  বাঝা যায়।  কউ যিদ    কের ভারত বলেত িক 
 বাঝ? ভারতেক একিট  িট কথা িদেয় ব াখ া করা যােব না, কারণ ভারেত  কান িকছুই এক নয়, ভাষা এক নয়, ধম  
আলাদা আলাদা,  পাষাক আলাদা আলাদা, খাওয়া-দাওয়াও  বিচ  পণূ  । ভারেতর সং া ভারত। একজন ভারতীয়েক  স 
দি ণ ভারেতর  হাক, উ র ভারেতরই  হাক িকংবা পূব  বা পি ম ভারত  থেকই  হাক  দখেলই বেল  দওয়া যােব এই 
 লাকিট ভারতীয়। ভারতীয়েদর  চহারার মেধ ই একটা পিরিচিত আেছ, এই পিরিচিতটা  য িক িজিনষ  সটা আবার বলা 
যােব না। িহ ধেম রও িঠক একই  বিশ  । যিদ  কউ বেল িহ ধম  িক ব াখ া কের বুিঝেয় দাও? আমরা কখনই 
িহ ধম েক ব াখ া কের িদেত পারব না। িক   ী ান, মুসলমান ধেম র    পড়েল বা অ া  ধেম র    পড়েল বেল 
 দওয়া যােব এটা িহ ধম  নয়। িহ ধেম র অ া   য ধম    আেছ  স েলা খুব পির ার ভােব পিরভািষত করা হেয় 
আেছ।  যমন গীতা একটা িনিদ    ধারায় বাঁধা হেয় আেছ, ত ও তাই।  সইিদক  থেক মহাভারত িনিদ    ধারায় বাধঁা  নই। 
মহাভারত িনেজর মত চলেছ,  যমন  যমন তারঁ িচ া আসেছ  তমন  তমন  স বেল যাে ।  
 
 এত ণ আমরা িশব-পাব  তী সংবাদ আেলাচনা করলাম,  যখােন মন, বাণী ও কম েক িনেয় িব তৃ ভােব বলা 
হেয়েছ। এরপর এখােন আবার একটা    আসেছ, মা ষ  গ , নরক, উ ম বংেশ, অধম বংেশ িক কের জ   নয়। 
আসেল কায -কারণ স ক   আমােদর  চােখর সামেন    হেয় আেছ, ল া  খেল ঝাল লাগেব এটা আমােদর জানা। 
িফিজে র িনউটেনর লজ অফ  মাশােনও কায -কারণ স ক  আেছ। আর আমরা িনেজেদর জীবেনও  দখিছ িকছ ুখারাপ 
কাজ করেল পুিলেশ ধের িনেয় যায় আবার িকছ ুভােলা কাজ করেল ফ ুেলর মালা িদেয় স ধ  না  দয়। এই িজিনষ িলেকই 
যখন এক সে  িমিলেয় দাড়ঁ করান হয় তখন তােক আমরা কম বাদ বলিছ। কম বাদ সত  িক িমথ া আমােদর জানার  কান 
উপায়  নই, িক  একটা মেডল িহসােব  দখেল এর তুলনা  নই। জীবনেক  ছ  ভােব পিরচািলতা করার   ে  এই 
কম বাদ একিট উ  বাদ। অ  িদেক কম বাদেক  য মানেব না  স কখন িহ  হেতই পারেব না। কম বাদেক মানেলই 
আবার  েটা িজিনষেক  াভািবক ভােবই  মেন িনেত হেব,  কান উপায় থােক না, মানেতই হয়। একটা হল পুনজ  বাদ 
আর ি তীয় হল বণ   থা। িক  মজার ব াপার হেল অেনেকই বেল আিম িহ , আিম কম বাদেকও মানিছ িক  জািত থােক 
মািন না। এই ভােব কখন বণ   থােক অ ীকার করা যায় না। কম বাদ মানেলই, িনেজেক িহ  বেল  ীকার করেলই বণ   
ব ব ােকও মানেত হেব। সম া হল উ বণ   আর িন বণ  েক িনেয়। আমােদর শাে র উৎেস যিদ যাওয়া হয়,  বদ 
উপিনষেদ  কাথাও এইভােব  ক উ বণ   আর  ক িন বণ  এইভােব বলেব না। বলেব, যার মেধ  িবদ া আেছ  স 
উ বেণ  র। এখন  কান িবদ ার কথা বলেছ? এর আেগ একটা জায়গায় আমরা আেলাচনা কেরিছলাম যারা   িবদ ােক 
িনেয় চেল তারা    । এটাও একটা িনজ  মত।  ামীজী বলেছন, একজন রাজা মহৎ আর একজন  য জুেতা  সলাই 
করেছ  স নীচ। িক  রাজােক জুতা  সলাইেয়র কােজ আেগ নািমেয়  দখা যাক  কমন  স জুেতা  সলাই করেছ। জুেতা 
 সলাইও যিদ   র ভােব কের িদেত পাের তাহেল রাজােক বলা হেব    । আসল সম া এইখােন।  ামীজী  েটা কথা 
বেলিছেলন, একটা কথা হল জে র সময় জ  ল   দেখ  জ ািতিষরা বেল িদে ন এ হে  এই জািতর, এটাই তার িঠক 
িঠক জাত। ি তীয় খুব    পূণ   কথা  ামীজী বেলেছন  যটা আজেকর যুেগর জ  সিত ই খুব জ রী, জািতর নােম  কান 
 িবধা  নওয়া চলেব না। এই  িবধা  নওয়াটা ব  কের িদেল জািত থা তখন িঠকই মেন হেব। যারাই কায -কারণ 
স ক েক মানেব তােদর  গ -নরকও মানেত হেব। আবার এটাও িঠক, যত ণ পুনজ   বা জ া রেক  য না মানেছ 
তত ণ তার পে  ধম েক মানা অস ব,  স  য  কান ধম ই  হাক না  কন। মৃতু র পর জীবন  কান না  কান ভােব চলেছ, 
এইটােক যিদ িব াস না কির তাহেল ধম  আমার জ  নয়। িহ ধেম র সােথ অ া  ধেম র মেধ   ধ ুপাথ  ক  হল, 
িহ ধম  বেল মৃতু র পরই সব িকছ ুএেকবােরই  শষ হেয় যাে  না,  গ  বা নরক  থেক আবার তােক িফের আসেত হয়। 
বারবার এই আসা আর যাওয়া চলেতই থােক। এখন যারা কম বাদেক মানেছ তােদর মেন িজ াসা আসেছ আিম িক কম  
করেল উপের যাব আর িক কম  করেল আমােক নীেচ  যেত হেব। যারা িঠক িঠক ধম  মােন তারা  কান ধরেণর খারাপ 
কাজ করার ক নাও করেত পাের না। মা ষ যতই ধম   থেক সের আ ক, সব সময়ই তার মেন থােক আিম  যন এমন 
 কান খারাপ কাজ না কির যার জ  আমােক নরেক  যেত হেত পাের। এই ব াপাের তারা খুব সাবধান থােক।  সও  দাষ 
কের যখন অসহায় হেয় যায়। ভারতীয়েদর িবেশষ কের িহ েদর খুব ধম  াণ জাত বেল মেন করা হয়। িবে র সব 
 দেশই ধম  াণ  লাক আেছ িক   বশীর ভাগই ধম  েক ওপের ওপের মােন িক  িহ রা ধেম র এেকবাের  ভতের িগেয় 
বেস আেছ। যিদ  কান  দাষ কের তার জ  আবার  ায়ি  ও কের িনেত আপি  কের না, ভগবােনর কােছ  স  মা 
 চেয়  নয়।  দাষ করার সময় তার এই  বাধটা িক  সব সময় থােক  য আিম কাজটা িঠক করিছ না।  
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 মহাভারেতর অেনক ধরেণর আইিডয়া  েলােক  দেখ অেনক পি তরা বলেছন  া ণরা এ েলা িনজেদর 
 াথ  িসি র জ  কায়দা কের মহাভারেত পেরর িদেক ঢুিকেয়েছ। অেনক জায়গায় বলেছন  ি য়রা  মতার শীেষ   চেল 
আসার পর তােদর  িবধার জ  এইসব কথা বলা হেয়েছ। মহাভারেত দােনর খুব  শংসা করা হেয়েছ, ভাগবেতও দােনর 
 শংসা করা হেয়েছ। কত ক  কের, পির ম কের মা ষ  েটা টাকা  রাজগার কের িকনা, তাই দান করেত  গেল মেন 
কের  যন গােয়র চামড়া িছেঁড় িদে । িক  ত ােগর ভাব এই দান  থেকই    হয়।  য মা ষ কা েক  েটা পয়সা দান 
কের না, তার কােছ এটা কখনই আশা করা যায় না  স পুেরা িব   াে র সব িকছুেক ত াগ কের ঈ েরর পেথ যােব। 
িক  ঈ েরর পেথ  যেত  গেল  কাথাও একটা    করেত হয়। দান হল ত ােগর ভাবেক অবল ন করার  থম পদে প। 
আর ি তীয়তঃ সমােজর ি িতশীলতা পুেরাপুির িনভ  র কের দান-ধ ােনর উপর। 
 
 িশব আর পাব তীর সংলাপ চলেছ। মহােদব পাব তীেক বলেছন অেনক মা ষ আেছ যারা অত   কৃপণ হয়, এমনই 
কৃপণ হয়  া ণরাও যিদ িকছ ুযা া কের তােদরেকও িকছু িদেত চায় না। এমনিক যারা দীন- খী, অ , কাঙাল, অিতিথ 
এেদরেক  দেখ সের আেস। কথামেৃত িঠক এই রকম একটা বণ  না আেছ। একজন তীথ   করেত  গেছ।  সখােন পা ারা 
তার কােছ িকছু চাওয়ােত বলেছ কালেক এেস  দব। িক  তার আেগই  স তীথ    থেক পািলেয় এেসেছ। ঠা র  েন খুব 
অস   হেয় বলেছন কিট টাকার জ  িমেথ  কথা বেল পািলয়া আসা! এই ধরেণর মা ষ কালচে   ঘাের এবং আর 
কখনই মানব  যািনেত জ   নেব না। হেত পাের ঘুরেত ঘুরেত অেনক জে র পর মানব  যািনেত জ  িনেলও িনেত পাের 
িক  এরা অব ই িনধ  নেদর  েল িগেয় জ   নয়। এই ধারণা েলােক আধার কেরই আমােদর আেগকার িচ ািবদরা িকছু 
পিরি িতেক অিভশাপ  েপ দা ঁড় কিরেয় িদেয়েছন।  যমন দাির , তুিম আেগর আেগর জে  দান-ধ ান কেরািন আজ তাই 
 তামার এই অব া। মজার ব াপার হল ঠা রও এই কথা বলেছন – িক জােনা, আেগর জে  দানািদ করা থাকেল এই 
জে  একটু টাকা-পয়সা হয়। ভগবান িশব আবার বলেছন, িকছু িকছু মা ষ অহ াের এেকবাের অ  হেয় থােক আর এই 
অহ াের ম  হেয় থাকার  বােদ অেনক পাপকম  কের  বড়ায়। এরা িব দজনেদর  কান স ান  দয় না, বািড়েত অিতিথ 
এেল বসার আসন পয    দয় না। এই ধরেণর মা ষ যারা  ধ ুিনেজর অহ াের ম  হেয় আেছ,   জনেদর স ান  দয় 
না, তারা অব ই নরেক িগেয় পিতত হয়।   েন বােস বয়  মা ষেদর িসট  ছেড়  দওয়াটা অ া   দেশ একটা  থা 
িক  এখােন এটাই ধম ,  তামােক িসট  ছেড় িদেত হেব। মহাভারেতর এই ধরেণর ভাব েলা  দখেল  বাঝা যায় তখনকার 
সমাজ সং ারক ও িচ ািবদরা ধম টােক িকভােব দাড়ঁ কিরেয়েছন। এই সব বলার পর বলেছন যাঁরা ধম া া তারঁা সব সময় 
উ ম জ   নন। িতনেট আইিডয়া িদেলন,  থম যারা কৃপণ তারা িনধ  নেদর  েল জ   নয়, ি তীয় যােদর শি  ও অথ   
আেছ িক  অহ ারী,   জনেদর স ান কের না, অথ   আেছ িক  তার স  বহার কের না, এরা নরেক িগেয় পেড় আর 
তৃতীয় যারা অথ   আর শি র িঠক িঠক ব বহার কের তারাই উ ম  যািনেত যায় এবং  সখান  থেক উপেরর িদেক 
এেগােত থােক। আবার বলেছন যােদর  ভাব খুব ভ  আর   জনেদর  সবািদ কের তারাই ইহেলােক  খ পায় আর 
পরেলােক উপেরর িদেক যায়। যিদ  কান কারেণ  গ ািদ  থেক মা ষ  যািনেত আবার িফের আেস তখন এরা সব সময় 
 মধাবী হয়। এখােন একটা খুব মজার ব াপার বলেছন, শা  এেদর বুি েক সব সময় অ সরণ কের। এখােন ধারণাটা 
হল, যার বুি টা পির ার হেয়েছ এবং পির ার হওয়ােত ঋিষ, মুিন,  া ণ, পি তেদর স ান কের, এেদর এই জীবেনই 
শাি  হয় আর মৃতু র পর এরা সবাই  েগ  অব ই যােব।  গ   থেক আবার যখন এরা জ   নয় তখন এরা সব সময় 
 মধাবী হয় আর এই ধরেণর  মধাবীেদর বুি র  পছেন  পছেন শা  হাটঁেত থােক। আমােদর পর রােত একটা কথা চেল 
আসেছ িবদ া দদািত িবনয়  , যার িবদ া আেছ তার মেধ  িবনয় থাকেব। িক  ভারেত এখন যত পি ত আেছন িব ান 
আেছন তােদর মেধ  খুব কম  লােকর মেধ ই  দখা যায়  য তারঁা খুব িবনয়শীল। অথচ আেগকার িদেন যত  া ণরা 
িছেলন, তােঁদর মেধ  যারঁা সিত কােরর পি ত িছেলন, তাঁরা িক  সব সময় অ  পি তেদর স ান করেতন এবং তােঁদর 
সামেন িবনয়ী থাকেতন। িক  কম পি তরা অ  পি তেদর সামেন বুক ফ ুিলেয় চলত। আমােদর মেধ  আেগ থাকেতই 
একটা  রওয়াজ িছল, ইদািনং যিদও এই  রওয়াজটা আর  নই িক   ােম গে  এখনও আেছ,  া ণ বা সাধ ুস  াসীেদর 
 দখেলই  ণাম করেব। এখােন  া ণ বা সাধুেক  ণাম করা হে  না, তারঁ মেধ   য িবদ া পাি ত  আেছ তার সামেন 
মাথা নত করা হে । িবদ ােক যারা স ান  দয় তারাই পের  মধাবী হয়। তার  থেকও    পূণ   কথা হল, পেরর িদেক 
শা ই তােক অ সরণ কের। অথ  াৎ শাে র কথা  স চটপট বুেঝ  নয়। উইল ডুরা , িযিন ইিতহাস ও দশ েনর উপর অেনক 
িকছু িলেখেছন, িতিন িনেজর ব াপাের একটা খুব দামী কথা বেলেছন ‘িতিরশ বছর বয়েস আিম ভাবতাম আিম সব িকছুই 
জািন এখন আিশ বছর বয়েস বুঝেত পারিছ আিম িকছুই জািননা’। সব িকছ ুজািন এই  বাধ  থেক আিম িকছ ুজািননা এই 
অব ায় আসেত তারঁ প াশিট বছর  লেগ  গল। এর অথ   হল এবার িতিন িবদ ােক স ান করেত িশেখেছন। শাে র 
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  ে  আবার  চ  স ূ বুি র দরকার। এই স ূ বুি  িক  সহেজ আেস না।  সইজ  আেগকার িদেনর ঋিষ মুিনরা 
িশ েদর  থেম শাে র  কান কথা না বেল  ধ ু সবা কের  যেত বলেতন। অেনক বছর ধের  সবা কের যাে , হঠাৎ    
 স  হেয়  -একিট কথা বেল িদেলন তােতই িশে র সব িকছ ুপির ার হেয়  যত। আ িণর গ  আমােদর সবারই 
জানা আেছ। আ িণ   র আ েমই থাকত। একিদন    বলল ‘খুব বৃি  পড়েছ,  দখেতা   েতর আল  ভেঙ িগেয় জল 
 বিরয় যাে  িকনা’। িশ  এখন  বিরেয় িগেয়  দখেছ সিত ই আল  ভেঙ িগেয়   েতর সব জল  বিরেয় যাে ।  কান 
ভােবই আলেক আটকান যাে  না  দেখ িশ  আেলর ভাঙা জায়গাটােত  েয় পড়ল। সারা রাত ঐ আেলর মেধ ই  েয় 
রইল।     ভারেবলা িগেয়  দেখ আ িণ আেলর মেধ  ঐ ভােব  েয় আেছ। আ িণেক ডাকেতই আ িণ  যন মািট ফ ুঁেড় 
উেঠ  বিরেয় এেসেছ। তখনও  স  ব ঁশ।    বলেছন ‘মািট ফঁুেড় তুিম  বিরেয় এেসছ তাই আজ  থেক  তামার নাম 
উ ালক আর সম  শাে র  ান  তামার মেধ  এেস যােব’। এখােন এইটাই  বাঝােত চাইেছ, আিম যতই শা  মুখ  কির, 
যতই    স  কির না  কন, শা মম  অথ  াৎ শা  িক বলেত চাইেছ এটা িকছুেতই হেত চায় না।  ামী তুিরয়ান জী 
বলেতন গীতার একিট   াকেক িনেয় এক মাস ধের িচ া করেত থাক, ঐ একিট   ােকর অথ  েক িনেয় এক মাস ধ ান 
কের যাও, তখন ঐ   াক িক বলেত চাইেছ পির ার হেব। শা  এতই কিঠন।  সইজ  বলেছন শা  তােক অ সরণ 
কের, মােন শা  পড়েলই  স চটপট বুেঝ  নয়। মা ুক কািরকা উপিনষেদও এই একই কথা বলেছ, উ ম িশ েক    
একটা কথা বেল িদেল সে  সে  বুেঝ  নয়। মধ ম িশ েক অেনক ভােব  বাঝােত হয়, তারপর অেনক ধ ান-ধারণার 
করার পর বুঝেত পাের    িক বলেত চাইেছন। অধম িশ েক যতই  বাঝান  হাক িকছুেতই বুঝেত পাের না। আেরক 
ধরেণর িশ  অধেমরও নীেচ যা বলেব তার উে া বুঝেব। 
 
 মহােদব বলেছন   য়াংস ং ম াগ  মি     সদ া যঃ পৃ িত ি জা  । ধম াে ষী  ণাকা ী স  গ  ং 
সম ুপা ুেত।।১৪/১২৩/৫৫। যারা  েগ    যেত চায় তােদরেক  থেম ধম াে ষী হেত হেব, ধম  িজিনষটা িক  সটােক  বাঝার 
 চ া করেত হেব,  বাঝার পর  সইভােব িনেজেক ধেম  িনেয়  যেত হেব। তারপর হল সৎ ণ অিভলাষী, আমার  ভতের 
 যন সৎ ণ েলা আেস। যারা জীবেন উপেরর িদেক উঠেত চায় তােদর কােছ এই িতনেট অত      পূণ  ,  থম ধম  
অে ষী এবং ি তীয়  ণাকা ী। আর তৃতীয় হল সৎ পু েষর  িত   া। এখােন শ টা হল পৃ িত ি জা  , এখােন িঠক 
সাধু স  বলা হে  না, বলেছন সৎ পু ষেক পৃ িত, মােন    কের। িক    কের? আপিন  কমন আেছন, সব িঠক 
আেছ িকনা, আপনার  কান িকছুর  েয়াজন আেছ িকনা এবং  সই বুেঝ  সবা করা। ধম াে ষী,  ণাকা ী আর 
 ীজানপৃ িত অথ  াৎ সৎ পু েষর  িত   া এই িতনেট অত      পূণ  , এই িতনেট যার মেধ  আেছ  সই  েগ  যায়। 
মহােদব বলেছন, এই ধরেণর মা ষ  েগ   থেক িফের যখন আবার ম  েলােক আেস তখন তার মেধ   েটা  েণর 
 া ভ াব হয়।  থমত  স  মধাবী হয় আর ি তীয়ত তার  চ  ধারণাশি  হয়।  মধা শ েক সং ৃেত পিরভািষত করা হয় 
এইভােব –  হণ ধারণং সামথ    । একটা িজিনষেক  হণ আর তােক ধারণ করার সামথ  েক বলা হয়  মধাবী। 
 
 আমােদর একটা কথা ভােলা কের বুঝেত হেব। ভগবান যিদ সত  হন তাহেল জগতটা  বকার আর ভগবান যিদ 
সত  নাই হন তাহেলও জগতটা  বকার, আিম মের  গেল সব  শষ। িব ােনর জড়বাদী বা  ভৗিতকবাদীরা বলেছ আমােদর 
জ টা একটা  দবাৎ। ঘটনাবশতঃ আমরা জ  িনেয়িছ, মের  গেল সব  শষ। তাই যিদ হয়, তাহেল এত মারামাির 
কাটাকািট করার িক দরকার। আর যিদ ঈ রই সত  হন তাহেল এই জগেতর িদেক তাকােত যাব  কন? িক  এই  েটার 
 কান   ে ই জগতেক আমরা ছাড়েত পারিছ না, জগতেক ব   বশী মূল  িদেয়  ফিল। তখন এই কথা েলার খুব দাম 
হেয় যায়। এই িজিনষ েলা িদেয় মহাভারত জগেতর তাৎপয েক ন  কের িদে  না। িক  আমােদর মেধ   য অহ ার, 
 কান িজিনষেক আকঁেড় রাখার  য ই া এই িজিনষ িলেক কািটেয়  দয়। এ েলা একবার  কেট  গেল মা ষ তখন আে  
আে  উপেরর িদেক  যেত    কের। তখন তার ধারণা শি  বাড়েত    হয়। িক  যখনই  স বেল আমার যা িকছু আেছ 
আিম ছাড়ব না, আমার অহ ারেক আিম ধের রাখব, তখনই  স আে  আে  ড ুবেত    কের। আমােদর চািরিদেক কত 
রকেমর  লাক আেছ, সবাই িনেজেক খুব বুি মান চালাক মেন কের যাে । িক  একবার  ধু একটা পরী া করবার জ  
এেদর কাউেক িগেয় যিদ বিল ‘ভাই তুিম  তা ধেম র নােম এত িন া করছ, িঠক আেছ  তামােক পাচঁশিট টাকা  দব। 
তার বদেল তুিম একিট িদন িবেবকান  িব িবদ ালেয় মহারাজ িতনেট  থেক ছটা পয   যা বলেছন  সটা  ধয   ধের  েন 
িতন ঘ টায় মহারাজ িক বলেলন এটা এক পাতার মেধ  িলেখ আমােক িদেত হেব’।  থম কথা এরা  কউই আসেব না, 
যিদ আেসও িতন ঘ টা  ধয  ধের  নেতই পারেব না, ঘুিমেয় পড়েব নয়েতা উেঠ চেল যােব। যিদ পুেরাটা  েনও  নয় তবু 
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িলখেত পারেব না। এখােন আমরা খুব সাধারণ কথাই বলিছ, শাে র খুব গূঢ় ত  িনেয়  কান আেলাচনাই করা হে  না, 
িক  এটু েক  বাঝার  সই  মধাটু ও তােদর  নই। এরা  য নীেচর িদেক যাে  এটাই হল তার ল ণ।  সইজ  মহােদব 
বলেছন অধম  ং ধম িম ত া ে ষ  চ  মাহ বশ ং গতাঃ। অ তা ন ম য  াদাে    া া   রা স াঃ।।১৪/১২৩/৬২। এরা 
জগেতর নানা রকেমর কামনা-বাসনার  মােহ পেড় অধম েক ধম  মেন কের আর ধম েক অধম । এই  য স াসবাদীরা ধেম র 
নােম কত িনরীহ মা েষর গলা  কেট যাে , িক  এেদর  ক বলেব  য, গলা কাটা িক কখন ধম  হেত পাের! এ েলা 
কখনই ধম  হেত পাের না।  চার, ডাকাত, বদমাইসরা অপেরর চুির কের, লুট কের অপরেক  বাকা বানায় িক  িনেজরা 
যখন ঝােমলায় পেড় তখন এরা  কাথায় যায়?  সই রাজার কােছই যায়, রাজার কােছ িগেয়  ায় িবচার চায়। তাহেল যারা 
ি িমনাল তােদর মেধ ও একটা মূল েবােধর পিরভাষা আেছ। তাই মূল েবাধটাই মূল। আমার আপনার মূল েবাধেক  স না 
মানেত পাের, আমােক স ান নাও িদেত পাের িক  একটা জায়গায় িগেয়  সও িক  মূল েবাধেক ব বহার করেছ। যত 
বড়ই ি িমনাল  হাক তারাও িক  কথায় কথায় িনেজর বউ বা ার শরীের   ড খুড় চালােত যায় না,  সখােন তার 
মূল েবাধ িঠক আেছ। তাই মূল েবাধটাই আসল। িঠক  তমিন জীবন একটা এমনই িজিনষ একটা  ছা  িপ ঁপেড়  থেক    
কের সবাই িনেজর জীবনেক  চ  ভােলাবােস। তার মােন জীবনটা অত   মূল বান। জীবন যিদ মূল বান হয়,  সখােন 
একজন যিদ আমার ধেম র না হয় তাহেল তার গলা  কেট  দব। তখন এটা অধম ।  কন এরা অধম েক ধম  মেন করেছ? 
 মােহ পেড় এরা গলা  কেট  দওয়াটােকই ধম  মেন করেছ। অধম  ই যখন ধম  হয় তখন এরা হেয় যায়  দত ,   রা স। 
মৃতু র পর আবার যখন জ   নয় তখন এরাই নরাধম হয়। এই সম া অেনক পুরেনা সম া। একজেনর দািড়েত আ ন 
 লেগ  গেছ। এখন  স  চচঁাে  বাচঁাও বাচঁাও কের। অ  একজন  দৗেড় এেস বলেছ ‘আপনার দািড়েত যখন আ ন 
 লেগই  গেছ তাহেল একটু দাঁড়ান আমােক একট ুিবিড়টা ধিরেয় িনেত িদন’। এরাই নরাধম, একজেনর ক   দ  শা  থেক 
িনেজর যতটু  ফায়দা লুেট িনেয় যাওয়া যায় এরা তারই  চ া কের যায়। 
 
 ভগবান িশবেক পাব তী আবার িজে স করেছন, এই জগেত  দখা যায় িকছ ু িকছ ু লােকর মেধ  সব সময় দাস 
ভাব থােক। এরা সব কাজ কের যায়,  খেট মের, তা সে ও গালাগাল খায় এমনিক মারও খায়, সব রকেমর অত াচার 
স  কের। িক কম  িবপােক এেদর এই  রব া হয়? ঠা রও বলেছন, কিট টাকার জ  সােহেবর দাস  করেত হয় আবার 
সােহেবর বুেটর  গাজাও  খেত হয়। এখন অব  পিরি িত অেনকটাই পাে   গেছ, িবেশষ কের সরকারী চাকরীেত 
অেনক কেমেছ িক  ব ৃিটশ রাজে   চ  িছল। এখন আবার অ  ভােব এেস যাে । বত মান যুেগ যত িব ায়ন হে , মু  
বািণজ  হে , এেত তাই হে । বড় বড়  াইেভট  কা ানীেত কম ীেদর িকভােব অপমান করা হয় ভাবাই যায় না, 
 সখােন চাকিরর  কান িনরাপ া  নই, একটা   েমই চাকির  থেক তািড়েয় িদে । কজন আর আদালেত  যেত পাের। 
পাব তী এটাই িজে স করেছন  কা    িব পােক মা েষর এই অব া হয়। তখন ভগবান িশব পাব তীেক  বাঝাে ন, যারা 
অপেরর টাকা-পয়সা চালািক কের  মের  দয়, যারা টাকা ঋণ িনেয়েছ িক   ফরত  দয় না, কা র কােছ  কউ িকছ ুএকটা 
রাখেত িদেয়েছ পের  স ঐ িজিনষটা আর  ফরত  দয় না, এই ধরেণর যারা হয় তারা এই জে  যিদ শাি  না পায় পেরর 
জে  িগেয় তােদর এই শাি টা  ভাগ করেত হয়। িকভােব  ভাগ কের? এইভােব দাস  কের। এ েলা এক একটা 
িথেয়াির, এ েলােক খুব আ িরক ভােব িনেত  নই। ভারেত এ েলােকই খুব আ িরক ভােব িনেয়েছ। কারণ সাধারণেদর 
জ  এটাই খুব কায করী হয়, তােদর বলা হয় অপেরর টাকা  মের িদেল িক হয় জােনা? গ েক  যভােব  পটায় ঐ রকম 
 তামারও অব া হেব। মহােদব আবার বলেছন,  ধ ুতাই নয়, খুব  বশী িকছু যিদ আ সাৎ কের থােক তাহেল এক জে  
না িমটেল পেরর জে  আবার এরাই বলদ হেয় জ ায় আর তার বািড়েত লাঙল টানেত টানেত মের। এ েলা  লােকেদর 
মেধ  একটা ভয় ঢ ুিকেয় এই ধরেণর  নাংরা কাজ েলা করা  থেক আটেক িদেয় উ  ভােবর িদেক িনেয় যাওয়ার  চ া 
ছাড়া আর িকছ ুনয়। সাধারণ মা ষেক উপের িনেয় আসাই মূল উে  ।  সইজ  গীতািদ শা  পড়েল িঠক িঠক  বাঝা 
যায়।  ধ ুিতনেট িজিনষ আেছ, আিম আিছ এটা সত , ঈ র আেছন এটা সত । আমার এই অব া  থেক আিম  য ঈ েরর 
কােছ যাব এর সব  থেক সহজ পথ হল বণ  া ম ধম ।  তামার বণ  া ম ধম  কের যাও,  সখান  থেকই তুিম আে  আে  
এিগেয় চেল যােব। এটাই হল মূল কথা। িক  এতটু  বেল িদেল মা েষর মন ভের না, তারা আরও অেনক  ছাটখােটা 
িজিনষেক জানেত চায়।  সইজ  এখােন বেল িদেলন টাকা-পয়সা যিদ কা র  মের দাও তাহেল  তামার িক  এই অব া 
হেব। তাও িক  লােকরা এসব করা ব  কের  দেব? কখনই না। একটা নামকরা গ  আেছ। একজন  লাক ব বসা করত, 
তার একটা  লাহার িবরাট বড় দািড়পা া িছল।  স একবার ব ুর কােছ দািড়পা াটা  রেখ অ  এক  দেশ ব বসা করেত 
 গেছ। বছর খােনক পর  দেশ িফের এেস ব ুর কােছ  গেছ দািড়পা টা আনবার জ । দািড়পা টার  িত ব ুর খুব 
 লাভ হেয় িগেয়িছল। ব ু বলেছ ‘ভাই, দািড়পা াটা খুব সামেলই  রেখিছলাম িক  িকছ ু িদন আেগ ই ঁের ওটা  খেয় 
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িনেয়েছ’।  লাকিট বলল ‘ া ঁ া,ঁ তােতা হেতই পাের। তা যাই একটু  ান কের আিস।  তামার  ছেলেক আমার সে  যিদ 
একট ুদাও তাহেল ও আমােক রা া ঘাটটা  দিখেয়  দেব’।  ছেলেক সে  িনেয় িগেয়  লাকিট একিট বািড়েত লুিকেয় 
 রেখ িদেয়েছ।  ান কের িফের আসার পর ব ু িজে স করেছ ‘ ছেল  কাথায়  গল’? ‘আর বলব িক ভাই, আমার 
সােথই আসিছল হঠাৎ  কাে েক একটা বাজপািখ এেস ওেক তুেল িনেয় উেড়  গেছ’। এবার  কােট  মামলা হেয়  গেছ। 
িবচারক বলেছ ‘বাজপািখ  ছেলেক িক কের তুেল িনেয়  যেত পাের’।  লাকিট বলেছ ‘ জুর! এমন তা ব ব াপার 
এখােনই ঘেট  যখােন  লাহার দািড়পা ােকও ই ঁের  খেয়  নয়। তা বাজপািখও  ছেলেক িনেয়  যেতই পাের’। তখন সব 
ব াপারটা জানা  গল। চালবািজ, বদমাইিশ সব জায়গােতই আেছ িক  ভারেত এটা িচরিদনই আেছ। ভারেতর উপর এখন 
জনসংখ ার চাপ খুব  বশী, তার ফেল দাির তাও  বশী, তাই চালবািজ,  লাক ঠকােনাটাও এখােন  বশী। ধম  পালন 
করাটা তাই এখােন  তামার দায়ী ,  যখােন দায়ী  নয়  সখােন আইন কের বেল িদেত হে  সমােজর ভােলার জ  
 তামােক এটা পালন করেত হেব। িক  মা ষ তাও মানেত চায় না,  সইজ  এইখােন এত ভােব এই কথা েলা বলেছন। 
দাস  কারা কের? গত জে   য অপেরর টাকা আ সাৎ কেরেছ।  
  
 আসেল এখােন পাপ িনেয় বলা হে । পাপ  ই ভােব হয়,  থমটা হল মেন উে   িনেয় পিরক না কের 
 জেন  েন পাপ কের। আেরকিট হল অক াৎ  দব ই ায় পাপ কম  হেয় যায়। এখনকার আইেনও এইভােবই  কান িকছ ু
অ ােয়র িবচার করা হয়। কতিদন আেগই মহাভারত বেল িদেয়েছ পাপ  ই ভােব হয়। যারা আেগ  থেক পিরক না 
কের পাপ কের ঐ পাপ তার  কান ভােবই নাশ হয় না। ফলিভসি পূব  ক  , আেগ থাকেতই   ান কের  রেখেছ, ঐ 
 লাকটােক আমার খুন করেত হেব। মহাভারত বলেছ, সহ  অশেমধ য  ক ক, শত শত  ায়ি   ক ক এই পাপটা 
কখনই যােব না। িক  অসাবধান বশতঃ বা  দব ই ায় হঠাৎ যিদ একটা ভুল কাজ হেয় যায় তখন একটা  ায়ি   কের 
িদেল িমেট যায়। রা া িদেয় চলেত িগেয় পােয়র চােপ কত  ািণ মের যাে  আমরা জানেতও পারিছ না, যখন জানেত 
পারিছ তখন আহা আহা কের উঠিছ। এটাও একটা পাপ হেয়  গল। আবার অেনক   ে  আমােদর বাচঁার জে ও অেনক 
 ািণেক  মের  ফলেত হয়, এটাও পাপ হে । এইজ  আমােদর  েত ক িদন প  মহায  করেত বলা হয়। প  
মহাযে  ঐ পাপ েলার  ি  হেয় যায়। িক    ান কের যখন নানান রকেমর পাপ কাজ করা হয়, এই পাপ কােজর  কান 
 ায়ি    নই। ম  ৃিতেত এ েলা আরও িব ািরত কের পির ার ভােব বেল িদে  তুিম যিদ রীিতমত   ান কের পাপ 
কাজ কর তার  কান  ায়ি    নই। আেছ িক   সই  ায়ি    েলার িবধান েলা আবার খুব কড়া। আজেক হয়ত আিম 
একটা খারাপ কাজ করলাম, বছর দেশক পর আমার মেন হেত    করল আিম ঐ কাজটা িঠক কিরিন, মেন আমার খুব 
অপরাধ  বাধ হেত    করল। তখন আিম িঠক কের িনলাম আিম  ায়ি   কের  নব। ঐ  ায়ি  টা আর সাধারণ হেব 
না।  ায়ি   আর িকছ ুনয়,  ধ ুমনটােক শা  করার জ । পাপ  বােধ মনটা খঁুত খঁুত করেত থােক আর তােত মনটা 
অশা  হেয় ওেঠ,  ায়ি  টা কের িদেল পাপ  বাধটা চেল যােব আর মেনর খঁুত খঁুতািনটাও শা  হেয় যােব। 
 
 পাব তী আবার িজে স করেছন মা েষর শরীর িকভােব যায়। ভগবান িশব বলেছন আ াই হেলন িনত  এবং 
 চত  আর শরীরটা জড়। আ া আর শরীেরর  য সংেযাগ হয় তােকই বলা হয় জীব। শরীর যখন কােল আ া  হেয় 
জজ িরত হেয় যায়,  কান কেম র  যাগ তা থােক না তখন  দহধারী জীব তােক  ছেড় চেল যায়। তখন  লােক বেল এই 
 লাকিট মারা  গেছ। এখােন মহােদব  াভািবক মৃতু র কথা বলেছন। মের যাওয়া িকছ ু নই, আসল হল আ া,  সই আ া 
অ েয়াজনীয় িজিনষটােক  ছেড় চেল  গেছ, আমরা ভািব  য  লাকিট মের  গল। মৃতু  তখনই হেব যখন তার আসল 
িজিনষটা মের যােব, িক  আসল িজিনষটার  তা মৃতু   নই। মহােদব বলেছন, পূব কৃত কম   অথ  াৎ  ার  যত ণ থােক 
তত ণই মা ষ  বঁেচ থােক। এই  ার  কেম র জ ই তার শরীর, তার যত রকেমর ি য়া কম ািদ চলেত থােক, আর এই 
 ার  কেম  জ ই  কান মা ষ দীঘ ায়ু হয়,  কান মা ষ   ায়ু হয়। আমােদর  চােখর সামেন আজেক  য  লাকটােক 
 দখিছ এত হািসখুিশ, হঠাৎ একিদন হাট   এ টােক মের  গল। এ েলার  কান ব াখ া  নই। িক  আমােদর মনটােক  তা 
শা  করেত হেব। যারাই ধম  পালন কের তােদর  ই রকেমর ধারণা থােক, একটা হল সব িকছু ভগবােনর উপর  ছেড় 
 দয়। ভগবােনর ই ােত এই শরীর হেয়েছ, তাঁর যখন ই া হেব এই শরীর িনেয়  নেবন। আর ি তীয় ধারণাটা িহ েদর, 
ভগবােনর উপর না  ছেড় তারা িনেজর উপর িনেয়  নয়।  যমনিট তুিম কম  কেরছ  তমনিট  তামার সােথ হেব।  তামার 
 ার  কেম  এত িদন বাচঁার িছল,  সটা িমেট  গেছ,  খলা  শষ এবার িবদায় নাও। আর  রাগ- শােক যিদ মারা না যাও 
তাহেল এই  ারে র  জােরই তুিম হয়েতা একশ বছর  বেঁচ থাকেব। শরীর যখন বাধ  েক  জজ িরত হেয় যােব তখন এই 
জীবা া  তামােক  ছেড়  বিরেয় যােবই।  
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 তপ া করেল,   চয   পালন করেল আর িনয়িমত ওষ ুধ পথ ািদ  সবন করেল মা ষ  ধয  বান হয়, বলবান হয় 
আর দীঘ জীিব হয়। শরীর মন    আর দীঘ জীিবর জ  িতনেট শেত র কথা বলা হল – ১) তপ া, ২)   চয  আর ৩) 
ওষ ুধ-পথ ািদ। এই িতনেট যিদ িঠক িঠক করা হয় তাহেল মা ষ  ধয বান হয়। অেনক স  াসীেদর মেধ   দখা যায়  কউ 
 কউ একটুেতই অৈধয  হেয় পেড়ন। িক  িতিন তপ া কেরন, স  াসী বেল   চয েত  িতি ত। এখন িতিন যিদ একটু 
ওষ ুধ  সবন কেরন তাহেল তা ঁর ঐ অৈধয   হওয়াটা কেম যােব। আেরকিট মত হল যারঁা ধম া া তাঁরা যখন  েগ  থােকন 
তখন  সখােন দীঘ  িদন থােকন, আবার যখন মানব শরীর ধারণ কেরন তখনও তাঁরা দীঘ  িদন  বঁেচ থােকন। িক  যারা 
অধম  কের, বদেলাক তারা  বশী িদন বােঁচ না। এ েলা িবিভ  মত। তখনকার িদেন এনারা িক রকম িচ া ভাবনা করেতন 
 সটা এখান  থেক  বাঝা যায়। মূল কথা হল মা ষেক িকভােব ধম  পেথ আনা হেব। মা ষ মাে ই  বঁেচ থাকেত চায়, 
তাই তােক বলা হল তুিম যিদ ভােলা কাজ কর তাহেল তুিম দীঘ ায়ু পােব। এখন ভােলা মা ষও কম বয়েস মারা যায়। 
তখন বেল ভগবােনর দরকার িছল তাই তার আয়ুটা ফ ুিরেয়  গেছ। সব সময়  চ া কের যাে ন িকভােব মা েষর মেধ  
ধম  ভাবটা জা ত কিরেয়  দওয়া যায়। ধম  ভাব জাগাবার জ ই এত িকছু বলা।  
 
 পাব তী আবার একটা    করেছন, জীবা া িক  ী না পু ষ, আর  য  ী হয়  স িক সব সময়  ী হয়, না 
পু ষও হয়? এই ধরেণর নানা রকেমর    আমােদর মেনও ওেঠ। ভগবান িশব বলেছন, জীবা া সব সময় িনিব  কার, 
িতিন  ীও নন পু ষও নন। িক   ী যখন পু েষািচত কম   বশী কের তখন মৃতু র পর  স পু ষ  যািনেত জ   নয়। 
পু ষও যখন  ীর অ  প কায   কের,  ীর মত ভাবনা িচ া কের তখন  স  ী হেয় জ ায়। জ   যটা হয়  সটা আমার 
মেন িক ধরেণর িচ া ভাবনা হে  তাই িদেয়ই িনধ  ািরত হেয় থােক। এখন ভারেতর  মেয়রা  য ভােব চলেছ অদরূ 
ভিব েত ভারেত  মেয়র সংখ া পু ষেদর তুলনায় কেম যােব। কারণ সব  মেয় এখন কাজ করেছ, গািড় চালাে , 
পু ষেদর  পাশাক পড়েছ, মােন পু ষািল ভাব িনেয়ই তােদর জীবন চলেছ। এরা আর  মেয় হেয় িক কের জ   নেব! 
 
 এখােন পাব তী একটা মজার    করেছন, কখন কখন  দখা যায় মরা মা ষ  জেগ ওেঠ, এটা  কন হয়? এই 
ধরেণর ঘটনা ইদািনং কােলও অেনক সময়  দখা যায়। মহাভারেতর সময়ও হয়েতা এই ধরেণর িকছ ুঘটনা হেয় থাকত, 
তাই এই   টাও মহাভারত িনেয় এেস আমােদর মেনর  খদ িমিটেয় িদে । ভগবান িশব বলেছন, যমরাজ যখন যমদতূ 
 েলােক পাঠায় তখন তারা ভুেল অ   লাকেক ধের িনেয় যায়। এই ভুল  বশী হয় হাসপাতাল  িলেত। হাসপাতােল দশ 
জন  গী আেছ তার মেধ   জনেক িনেয়  যেত পাঠােনা হল, এরা তখন ভুেল অ   গীেক িনেয়  গল। যখন  দেখ ভুল 
হেয়  গেছ তখন আবার  ফরত পািঠেয়  দয়। এক সােহব এই িনেয় িরসাচ   কের একটা বই িলেখিছেলন ‘Life after 
Death’। িতিন সারা িব  ঘুের ঘুের এই ধরেণর  লােকেদর সা াৎকার িনেয়িছেলন। মজার ব াপার হল এই ধরেণর 
ঘটনা ভারেতই  বশী পাওয়া যায়। িতিন আবার ম ব  করেছন, ভারেতর গভন  েম ট  যমন  গালেমেল তােদর কাগজপে র 
 কান িঠক থােক না, ভারেতর  য যমরাজ তারও একই  রব া,  কান কাগজপে র িঠক থােক না, ভুল  লাকেক ধের চেল 
যায়।  শেষ ভগবান িশব বলেছন  যটা আমরা এর আেগও আেলাচনা কেরিছলাম, বলেছন  ধ ুপু ষাথ   িদেয় িকছ ুহয় না 
আবার  ধ ু দব বা কপাল িদেয়ও িকছ ুহয় না, যত ণ  েটার িঠক িঠক  যাগ না হয় তত ণ িক  ফল  দয় না।  
 
ভী ে র  দ হত াগ 

 িশব পাব তীর সংলাপ িবশাল ল া। আমরা সংে েপ কেয়কিট    িনেয় আেলাচনা করলাম। এরপর ভী  মৃতু র 
মুেখ এেস  গেছন, এখন িদন ঘিনেয় আসেছ।  সই সময় যুিধি র    করেছন ‘িপতামহ! কার কথা ভাবেল মা ষ সংসার 
 থেক সে  সে  মুি   পেয় যায়’? ভী  তখন মুি র খুব সহজ উপায়টা বেল িদেলন য   র ণম াে ন 
জ সংসার ব নাৎ। িবম ুচ ে ত নম ৈ  িব ে ব  ভিব ে ব।। িব ুর এই  ণাম মে র পর যুিধি র আবার বলেছন 
‘একটাই  দব িক? পরম আ য়  ান  কানিট?  কান  দবতােক  িত করেল সব িকছ ুজানা যায়’? এই ধরেণর অেনক    
করেছন। তখন ভী  এই িব ুসহ নাম   া িট বলেছন।  সই  থেক িহ েদর মেধ  িব সুহ নােমর িবরাট মাহা   হেয় 
 গেছ। সারা ভারেত িন াবান ভ রা  রাজ সকােল  ােনর পর এই িব ুসহ নাম অত     া আর িব ােসর সে  পাঠ 
কেরন।  কউ যিদ জীবেন শাি   পেত চায়,  কউ যিদ সিত  সিত  সাধক হেত চায় তাহেল  ােনর পর এক ঘ টা টানা  ধ ু
শা  আবিৃ েত কাটােত হেব। এক  থেক  িট অধ ায় চ ী  থেক, এক  থেক  িট অধ ায় গীতা  থেক আর এই িব ু 
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সহ নাম। িব  ুসহ নােম একশ  িড়টা   াক আেছ, একশ  িড়টা এক িদেন না হেল  রাজ িতিরশটা   াক করা  যেত 
পাের। আর সারা িদেন  কান একটা ধম  ে র কেয়কিট পাতা পড়েত হেব, কথামতৃ অব ই পড়েত হেব তার সে  
ভাগবত  হাক অধ া  রামায়ণ  হাক  য  কান একটা   েক  বেছ িনেয় পড়েত হেব। এ েলা না করেল একটা বয়েসর 
পর, িবেশষ কের বুেড়া বয়েস মনটা সংসােরর মেধ ই ঘুরেত থাকেব। একবার যিদ সংসােরর ঝােমলা  থেক মন সের 
আেস আর  কান কােলও মন সংসাের ঢুকেব না। এ েলা  বেণ িকছু হেব না, িনেজেক ক  লািগেয় করেত হেব। সাধক 
মােনই  য সাধনা করেছ। সাধকেক িনেজই আবৃি  করেত হেব,  টপেরকেড   নেল িকছুই হেব না। িব  ুসহ নাম খুব 
  র এবং খুব গভীর।  যমন বলেছন জগৎ ভুং  দ বে দবন ং প ু েষা ম  ।  ব   নাম স হ ে ণন পু ষঃ 
 ে ািথতঃ।। মা ষ যখন িনর র এর জপধ ান কের, সে  সে   স সব  ঃখ-ক   থেক মুি   পেয় যায়। আসল কথািট 
হল জগেত ভগবােনর নাম ছাড়া িকছ ু  নই। পর ম ং  যা মহে জঃ পর ম ং  যা ম হ পঃ। প র মং  যা ম হ    ঃ 
পর ম ং যঃ প রায়ণঃ।।১৪/১২৭/৯। িযিন সব অেথ  ই পরম তারঁ কথা  শান। এরপেরই ভী  ভগবােনর এক হাজারিট নাম 
বলেছন। আসেল এটা জপ। সাধারণত জপ হয় ভগবােনর একটা নামেকই বারবার বলা। িক  এখােন ভগবােনর হাজারটা 
নাম আলাদা আলাদা ভােব বলা হেয়েছ। এই  থা মুসলমানেদর মেধ ও আেছ, ওরা যখন জপ কের তখন তারা আ ার 
িনরান ুইিট নাম জপ কের। এটােত একটা তারতম  হয়,  সইজ  এইখােন বলেছন  ব িত। জপধ ােনর কােজ এটা 
লােগ না। জপধ ােনর কােজ িক লাগেছ? ঠা র বলেছন স  া গায় ীেত লয় হয়, গায় ী  ণেব লয় হয়।  কন লয় হয়? 
আে  আে  ওঁকাের িনেয় যাওয়া হে , ওঁকােরর পর আর িকছু  নই, তারপেরই সমািধ। আসেল মা ষ সাধনা করেত চায় 
না। একট ুজপ করেলই মেন করেছ সাধনা হেয়  গল। িক  জপ ছাড়া  য দীঘ   সময় পেড় থােক  সখােন এই ধরেণর 
 ব িত েলা পাঠ করেত হয়, আর কেয়কিট   েক িঠক কের িনেয়  সটােক িনত  পাঠ কের  যেত হয়।    
 
 ভীে র শরশয ায় আটা  িদন অিত া  হেয়  গেছ। ভী  বেলিছেলন িতিন উ রায়েণ শরীর ছাড়েবন। এখােন 
বলেছ চা  মেত মােঘর   া মী িতিথেত  যিদন মকর সং াি  হেয়িছল  সই িদেন ভী  তাঁর পািথ  ব শরীরেক ত াগ 
করার ই া  কাশ কেরন। ভী  যখনই িঠক করেলন শরীর ত াগ করেবন হঠাৎ তারঁ শরীর  থেক সব বাণ েলা খেস 
 গল, তারঁ শরীেরর সব  ত  েলা িঠক হেয়  গল। তখনও িতিন মািটেত পেড় আেছন। ঐভােব িতিন  ীকেৃ র  িত 
হাতেজাড় কের বলেছন ‘ হ ভগবান! এবার আমােক আ া িদন আিম  যন  দহত াগ কির’।  ীকৃ ও আ া িদেলন, 
এটাই উপযু  সময় আপনার  দহত ােগর। আবার এইখােন  শষ ম ুেত ও ভী  বলেছন য তঃ কৃ  ে তা ধে ম  া যে ত া 
ধম  ে তা জ য়ঃ। ব া ে দে বন তীে থ ন প ু সং শাম  প া ৈবঃ।।১৪/১৪৫/৪১ এইটাই মহাভারেতর মূল ম ।  যখােনই 
 ীকৃ  ধম   সখােনই আর  যখােনই ধম  আেছ  সখােনই জয়। এই বেল ভী   দহত াগ করার পর একটা নাটকীয় ম ুেত র 
অবতারণা করা হেয়েছ। মা গ া  সখােন আিবভূ ত হেয়  শাকাত  কে ঠ বলেছন ‘আমার পু  এত ধম াচারী িছল, আর তােক 
এইভােব িশখ ীর হােত মারা  যেত হল’।  ীকৃ  আবার মা গ ােক সা না িদেলন। এইখােন এেস অ শাসন পব   শষ 
হেয় যাে ।    

আ ে মি ধক প ব   ও  শ ষ ি ত নি ট প ব   
 
 এরপর    হে  আ েমিধক পব । ভী   দহত াগ করার পর তার শরীরেক দাহ করা হল, জলা লীও  দওয়া 
হল। যুিধি র খুব  শাক কের কা াকািট করেছন। যুিধি েরর কা াকািট  দেখ ধতৃরা  আবার অেনক ভােব  বাঝােলন। 
যুিধি েরর ঘুের ঘুের একটাই  ঃখ, আমার সব ি য়জনেদর যুে  এই ভােব মারা হল। যুিধি রেক তখন ধ ৃতরা  বলেছন 
‘ ি য়েদর যা ধম  আর  সই ধম া সােরই যা করা উিচত তুিমেতা  সটাই কেরছ,  সইজ   তামার  শাক করার  কান 
কারণ  নই’। এইভােব অেনক কথা বেল যুিধি রেক শা  করেলন। 
 
অ গী তা 
 এই পব টা হল যুিধি েরর অ েমধ য েক িনেয়। যুিধি র আবার অ েমধ য  করেত চাইেছন। কারণ   ে   
যুে র পর মেন অেনক অশাি  জেম আেছ  সটােক িকছুেতই কাটান যাে  না। ব াসেদব তখন যুিধি রেক অেনক কথা 
বলেলন এবং অ েমধ য  করার জ    িত িনেত বলেলন। এই পেব ও অেনক রকম কািহনী িনেয় আসা হেয়েছ। 
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এইখােন এেস  ীকৃ  অ েমধ যে র সব িকছ ুব ব াপনা কের এবার  ারকায় িফের যাে ন।  ারকােত িফের যাবার 
আেগ  ীকেৃ র সােথ অজু েনর একটা সংলাপ আেছ  সটােকই আমরা এই পেব র আেলাচনার মূল  ক িব  করিছ।  
 

যু টু  সব হেয়  গেছ, রাজ   াপনার পর সব িকছ ুভােলা ভােব চলেছ, অজু েনরও মন ঠা া হেয়  গেছ, এখনও 
 ীকৃে র সে  সে ই আেছন। একিদন  ীক ৃ আর অজু ন  জেন িমেল ঘুের  বড়াে ন। ঘুরেত ঘুরেত হঠাৎ অজু েনর িক 
মেন হওয়ােত  ীকৃ েক বলেছন ‘ হ  ীকৃ !   ে ে র য ু যখন    হেত যাি ল তখন আপিন িনেজর মাহা  েক 
 কাশ কেরিছেলন আর আপনার  য ঈ রীয়  প তারও দশ ন আমােক কিরেয়িছেলন এবং আমার  িত আপনার 
ভােলাবাসা আর  সৗহাদ   বশতঃ আমােক  সই পরম  ােনর উপেদশ িদেয়িছেলন। তারপর যু  কের কের, অেনক ধরেণর 
ঘটনা ঘেট যাওয়ােত আমার মনটা িবচিলত হেয়  গেছ, যার ফেল আপিন আমােক  য গীতার উপেদশ িদেয়িছেলন  সটা 
আমার মন  থেক হািরেয়  গেছ। আমার ইে  হে  আপনার মুখ  থেক ঐ কথা েলা আেরকবার  িন’। এিটও খুব ল া 
একিট অধ ায়, এই অধ ায়েক বলা হয় অ গীতা। এই অ গীতার মেধ ই আবার আরও  ছাট  ছাট গীতা আেছ। অজু েনর 
কথা  েন  ীকৃ  বলেছন ‘অজু ন! তুিম ব   বশী   াহীন আর  তামার বুি টাও ম ’।  ীকৃ  অজু নেক এই কথা 
বলেছন অথচ আচায   শ র তারঁ গীতার ভাে   থেমই বলেছন ভােলা িশ েক যখন উপেদশ  দওয়া হয়  সই 
উপেদশ িল জগেত খুব তাড়াতািড়  চার পায়। অজ  ুন িছেলন  ীকৃে র িঠক িঠক িশ  তাই গীতার এত  চার  সার 
হল। িক   ীকৃ  তারঁ িশ েক বলেছন তুিম   াহীন আর ম বুি  স  । ম বুি র এখােন সং তৃ শ  হল  েম ধা, 
 মধা বেল  তামার িকছু  নই।  মধা মােন  হণ ধারণং সামথ    । অজু নেক বলা হে  তুিম ধারণ কের রাখেত পারেল না।  
 
 এটা খুব মজার ব াপার। সব শা  একই কথা বেল। উপিনষদ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরান সবাই এক কথা 
বলেছ, এই কথাই  ীক ৃ এখােন বলেত চাইেছন।  সইজ  মহ দ যখন  যােগর অব ায় িছেলন তখন িতিন  কারানই 
বেলেছন, িয  বাইেবলই বেলেছন। কারণ ঐ  যােগর অব ায় তার মেন িক ভাব আসেব  সটা ওনােদর অধীেন  নই। 
একটা িদব  শি  তখন তােঁদর মাধ েম িকছ ুবলেত চাইেছ। িয  বা মহ দেক আবার যিদ বাইেবল বা  কারােনর কথা 
বলেত বলা হয় এনারা িনেজরাই আর বলেত পারেবন না।  েটা বা া ঝগড়া করেত করেত একটা বা া বলল ‘তুই 
একটা প াচঁা’। ঐ বা াটা তখন  রেগেমেগ বলল ‘তুই আমােক িক বলিল আবার বলেতা’। ‘এই  তা বলিছ প াঁচা’। 
একটা সাধারণ িচ ােক খুব সহেজ পুনরাবৃি  করা যায়। িক  িদব  িচ ােক কখন পুনরাবৃি  করা যায় না। িযিন বলেছন 
িতিনও ওটাই আবার বলেত পারেবন না। যিদ বেলন  সই একই কথা আসেব িক  তার  পটা পাে  যােব। গীতা আর 
অ গীতার এইটাই তফাৎ।  েটা গীতারই ত  এক িক  পুেরা আকারটা পাে  যাে । এমনিক গীতােত  কান কািহনীর 
সাহায   নওয়া হে  না িক  অ গীতােত  ধ ুকািহনী আর কািহনী। 
 
 অজু েনর উপর ভগবান  ীকৃ  খুব অস   হেয় বলেছন স ি হ ধম ঃ  প য  াে া   ণ ঃ প দে বদে ন । ন শক ং 
ত য়া ভ ূয় থা ব ুম ে শ ষ তঃ। ।১৫/১৭/১২। তখন আিম  য উপেদশ  তামােক িদেয়িছলাম  সটােত   পদ পাওয়ার 
মত িছল। আর িঠক  সই রকমিট উপেদশ  দওয়া আমার পে  স ব নয়। ঐ একই কথা ঐ ভােব বলার  মতা আমার 
আর  নই। কারণ আিম তখন  যােগ অবি ত িছলাম। এই   াকিট  চ     পূণ  ।  ীক ৃ বলেছন ‘আিম  য  তামােক 
গীতার উপেদশ িদেয়িছলাম ঐ উপেদেশর মেধ   তামােক   পদেক জািনেয়  দওয়ার  মতা িছল। ঐটােক আিম আর 
পুনব ার  তামােক বলেত পারব না, কারণ পর ং ি হ    কি থতং  য াগ যুে ন ত য় া। ইিত হাস  ব  া িম ত ি  ে থ  
পুর াত ন  ।।১৫/১৭/১৩। তখন আিম  যাগযু  হেয় পরমা তে র বণ  ন কেরিছলাম। আিম এখন তাই  তামােক  সই 
িবষেয় অ   াচীন কথা বলিছ’। যারা ধম , আধ াি ক ব াপাের িকছ ুবুঝেত চাইেছন তােদর এই   াকটা খুব    পূণ   
সহকাের অ ধাবন করেত হেব।  ামীজী যখন আেমিরকােত িছেলন  সই সময় একটা সভােত  ামীজী খুব   র ব ৃতা 
িদেয়িছেলন। তারপর ওনার এক ব ু  ামীজীেক বলেছন ‘ ামীজী! আপনার ঐ ব ৃতাটা এর পেরর সভােতও আেরকবার 
বলেবন’।  ামীজী বলেলন ‘একই িবষেয়র উপের ি তীয়বার বলা আমার পে  স ব না’। তা সে ও ভ েলাক অেনক 
কের অ েরাধ করার পর  ামীজী ঐ একই িবষয় িনেয় বলেলন িক   সিদনকার মত হয়িন। ঐ ব ৃতা  েন ব ুিট খুব 
হতাশ হেয়  গেছ।  ামীজী তখন অ া েদর বলেছন ‘এই  লাকটােক আিম িকছুেতই  বাঝােত পারিছ না  য তখন আিম 
এক ভােব িছলাম, এখন আমার ভাব পাে   গেছ’। 
 



260 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

 যখন অ , িব ানািদ পড়ান হয়, মা ারমশাই যখন বেলন  ইেয়  ইেয় চার তখন  সটা চারই হেব, িতন িকংবা 
পাচঁ হেব না। তার আেগর িদন রাে  মা ারমশাইেয়র  ীর সােথ ঝগড়া হেয়িছ িক হয়িন তার সে   ইেয়  ইেয় চােরর 
 কান স ক   নই। আধ াি ক   ে  আচায  িশ েক ঐভােব আধ াি ক উপেদশ িদেত পােরন না। আচায   কাউেক যখন 
আধ াি ক উপেদশ  দন তখন ভােবর জগৎ  থেক বেলন। যারঁা অবতার তারঁাও ভােবর জগৎ  থেক বেলন। ঠা র আবার 
এই   ে  ব িত মী, কারণ ঠা র চি শ ঘ টা ভাবরােজ ই িবচরণ করেতন, ম ুমু   িতিন সমািধেত লীন হেয় যাে ন। 
 ামীজী যখন এমিন সবার সােথ কথাবাত া বলেছন তখনও তারঁ  েত কিট কথাই অমৃত মেন হত। িক  ভাষণ আর এমিন 
সাধারণ কথা বলা আলাদা হেয় যায়। িচকােগা ধম  সে লেন  ামীজীর  থম ব ৃতািট  যখােন Sisters & brothers of 
America বেল    করেছন ঐ ব ৃতাটাই িতিন এেকবাের পুেরা আধ াি ক ভােবর তুে  অবি ত  থেক বেলিছেলন। 
 ামীজীেক যিদ আবার ঐ ভাষণটাই িদেত বলা হত িতিন িক  আর িদেত পারেতন না। এইটাই ভগবান  ীক ৃ  এখােন 
বলেছন, আমার পে  আর বলা স ব নয়, কারণ তখন আিম  যাগযু  অব ায় িছলাম। একটা পিরি িতেত,  যমন 
বািড়েত ভােলা ম  যিদ িকছু হেয় থােক তখন আিম একটা শ  বেল িদলাম তােতই কােছর  লাকেক  শ  কের যােব, 
ঐটাই পের আিম আর বলেত পারব না। মা ষ যখন মানিসক ভােব  চ  আেবগ  বণ হেয় পেড় তখন তার মুখ িদেয়  য 
কথা েলা  বিরেয় আেস  সই কথা িলই মারা ক ভােব  িতি য়া  তরী কের। িঠক  তমিন ভগবান তখন এক উ  ভােব 
িবেভার িছেলন। এই কথাই আমােদর  বেদও বলা হেয়েছ, ঋিষরা যখন  যাগযু  হেয়  যেতন তখন তাঁরা কেয়কিট 
আধ াি ক সেত র কথা বলেতন, ঐটাই  বদ। ও েলা তারঁ কথা নয়, এ েলা আধ াি ক সত , ঐ অব ায়  বিরেয় এেসেছ 
িক  তারপর আর বলেত পারেবন না।  
 
 অজু ন গীতার কথা আবার বলার জ   ীকৃ েক অ েরাধ করােত  ীক ৃ অজু নেক িতর ার করেছন। তাহেল 
 ীকৃ ও  তা বলেত পারেছন না। না, ধের রাখাটা িশে র কাজ। এই ব াপারটা অেনকটা এই রকম।  ই ব ু নদীর ধাের 
একটা আম গাছ  থেক আম পাড়েত  গেছ। এক ব ুর কাঁেধ  চেপ অ  ব ু আম  পেড়  পেড় ব ুেক িদে , আর ব ু 
আম েলা নদীর জেল  ফেল যাে ।  য পাড়িছল  স  নেম এেস  দখেছ সব আম নদীর জেল  ভেস  গেছ। এখন ব ু 
আর  কাে েক আম পাড়েব  স  তা এখন  নেম এেসেছ। আম েলা  কাথায়  গল? জেল চেল  গেছ। িশে র কাজ হল 
এ েলােক ধের রাখা।   র  কান  দাষ এখােন  নই। এটা হল িশ েদর দায়ী ,    উ  অব া  থেক  য কথা  েলা 
বেলেছন  স েলােক ধের রাখা।  ীরামকৃ  যখন স  করেলন তখন িতিন িশ েদর একি ত কের এক সেূ   বঁেধ িদেয় 
 ীমােক দায়ী  িদেলন।  ীমা ঐ দায়ী টা িনেলন, কারণ এই  দাষটা যােত না হয়। অজু নেক তাই বলেছন  তামার   া 
 নই আর  তামার  মধা  নই।  ীরামকৃ   য আধ াি ক সত  েলা িদেয়  গেছন  স েলােক আমােদরেকই ধের রাখেত 
হেব। যিদ না ধের রাখা হয় িজিনষটা একিদন ন  হেয় যােব। ধের রাখার দায়ী টা ঠা েরর কাজ নয়, এটা তারঁ 
িশ েদর দায়ী ।  সই কাজটা  ীমা আর  ামীজী করেলন। এনারা  জন না থাকেল যতই বিল ঠা েরর কথা ভগবােনর 
কথা, ঠা েরর এই ভাব েলা িক  হািরেয়  যত। একই কথা ভগবান  ীকৃ  বলেছন।  য  নেছ তারঁ দায়ী  এটােক ধের 
রাখা। পের আেরকজন এটােক ধের  যাগযু  হেয়  যেত পাের। এই কারেণ এই   াকিট খুবই    পূণ  । আমােদর িবে  
যত েলা ধম  আেছ,  য কজন ধম ীয়  নতা এেসেছন এেদর মহ   কাথায়? মহ টা এইখােনই, যাঁরা এই কথা েলা বেলন 
তারঁা  যাগযু  হেয় বেলন। মহ দ, িয  সবাই  যাগয ু, ওনােদর কথা যিদ না ধের রাখা হত সব হািরেয়  যত। িতিনও 
পের এটােক আর পুনরাবিৃ  করেত পারেবন না।  ীক ৃ  য অব ােত িছেলন  সখােন অব ান কের  সই কথা েলােক 
ধারণা কের রাখার কথা নয়। ওনার সাধারণ ভাবটা ঐ রকম থাকেব িক  ধের রাখেত পারেবন না।  
 
  ীকৃ  হেলন অবতার, িতিন অজ  ুনেক বলেছন ‘আিম ঐ িজিনষই  তামােক আর বলেত পারেবা না, িক  ত টা 
একই তেব অ  ভােব বলিছ’। কারণ ত টা একই, আর ওনার  য হঠাৎ কের ঐ ত   ানটা হেয়িছল তা এেকবােরই 
নয়, িতিন জােনন িক ব ব  িছল। তাই বলেছন ‘ তামােক আিম একই কথা বলব িক  অ  ভােব বলব’।  সইজ  এই 
অধ ােয়র নাম হল অ গীতা। এই অ গীতার মেধ  আরও  ছাট  ছাট গীতা আেছ। এর  থেম আেস  া ণ গীতা।  ীকৃ  
িনেজই বলেছন ‘একবার এক  া ণ   েলাক  থেক  নেম আমার কােছ এেলন। তাঁেক আিম কেয়কিট    কেরিছলাম। 
এখােন আমােদর মেধ  আেগ  য আেলাচনা হেয়িছল  সটাই আিম  তামােক বলিছ’।  া ণেক িকছু    করােত এবার 
 া ণ  সটােক আবার  পছেনর িদেক  টেন িনেয় বলেছন ‘এক িস  মহিষ   িতিন িনেজর িশ েক িকছ ু বেলিছেলন’। 
এইভােব একটা কািহনীর মেধ  আেরকটা কািহনীর সংলাপ ঢ ুেক যাে । আমরা এখােন  ধ ু মূল কথা  েলা আেলাচনা 
করব।  সই িস  মহিষ   িশ েক আবার িনেজর আেগর কথা বলেছন ‘আিম কাম,   ােধ  মািহত হেয় অেনক বার অেনক 
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পাপ কেরিছ। তার ফেল আিম অেনক রকেমর অ ভ  যািন  া  হেয়িছ আর অেনক ক ও  পেয়িছ’। আর িক হেয়িছল? 
পুনঃ পুন  ম রণ ং জ   চ ব পুনঃ পুনঃ । আ হার া িব িবধা ভু াঃ পীতা নানাি বধাঃ  নাঃ। ।১৫/১৭/৩২। বারবার 
আিম জ  িনেয়িছ আর বারবার আিম মৃতু েকও  পেয়িছ। নানা রকেমর অ  ভ ণ কেরিছ আর নানা  ন  থেক    পান 
কেরিছ। মােন, আিম যখন শূেয়ার হেয় জে িছলাম তখন শূেয়ােরর  ন  থেক    পান কেরিছ, সব বা ােকই  ন  থেক 
 ধ পান করেত হয়, িবিভ   যািনেত সব রকম  ন  থেক    পান কেরিছ।  মহিষ   এখন িস  হেয়  গেছন, তাই তারঁ 
এখন সব মেন পেড়  গেছ। আসেল মা ষ যত ণ তার পুনজ   না  দখেত পায় তত ণ তার মুি র ই া আেস না। 
 কান ভ েক যিদ িজে স করা হয় জীবেনর িক উে  ? ভ  বলেব আিম মুি  চাই। িকেসর  থেক মুি ? সংসােরর 
কাজকম   থেক মুি । িক  এটা  তা মুি  নয়, মুি  হল জ মৃতু র চ   থেক মুি । আমরা  তা আমােদর আেগর একটা 
জে র কথাও বলেত পারব না। িক  আমরা বলিছ জ মৃতু র চ   থেক মুি  চাই। জ মৃতু র চ   থেক মিু  কার জ  
 েযাজ  হেব?  য আেগর আেগর জ েক  দেখেছ। িক  তুিম  তা  তামার একটা জে র কথা জাননা,  সইজ  এই কথা 
 েলা আমােদর মুেখর কথা মা । িঠক  তমিন যত ণ ঈ েরর সা াৎকার না হে  তত ণ ঈ ের িব াস আসেত 
পােরনা। যত ণ পুনজ   না  দখেছ তত ণ পুনজ ে  িব াস হয় না। সাধনা করেত করেত পুনজ  টা পির ার হয়, তখন 
িব াস হয়। সাধনা করেত করেত িনেজর আেগর আেগর জ  িলেক  দখেত পায়, তখনই পুনজ ে  িঠক িঠক িব াস হয়।  
 
 িস  মহিষ   এখন িনেজর সব আেগর জ  েলােক  দখেত পাে ন।  পছেনর িদেক তািকেয় িতিন এখন হতবাক 
হেয় যাে ন, মােগা! আমার এই সব  যািনেত ঘুরেত হেয়িছল! আিম এর আেগ   র িছলাম,  বড়াল িছলাম,  পাকামাকড় 
িছলাম! আেগর জে  আিম িক িছলাম  দেখ িনেল িক হেব? আতে   স এই জ মৃত ুর চ   থেক পালােত চাইেব। 
আমােদর সবারই পিরবাের িকছু না িকছ ুক  আেছ, এই কে র জ  সংসােরর  িত আমােদর িবরি  জ ায়। এখন এই 
ক  েলােক যিদ সিরেয়  দওয়া হয়, তখনও িক মেন হেব এই সংসারটা পাত য়া আর আ ীয় জনেক িবষধর সাপ? এক 
সময় িবষধর সাপ মেন হেব, যিদ আমার কােছর  লাকরা আমােক ক  িদেত থােক। িক  ওরা যিদ ক  না  দয়, আমােক 
খুব য  কের তখন িক মেন হেব এরা িবষধর সাপ? এই অব ায় না  গেল, যখন মা, ভাই,  বান, স ান,  ী সবাইেক 
িবষধর সাপ মেন হে ,  েযাগ  পেলই  ছাবল  দেব, আধ াি ক পেথ এেগান যায় না। ধেম র জ  িঠক আেছ। যখন 
বুেঝ  নেব এই জগৎ  থেক তার পাওয়ার িকছ ু  নই, এই জগেতর  িত একটা  চ  িবতৃ া জ ােব আর জগতটােক 
পাত য়া মেন হেব তখনই  স ঈ েরর স ােন ঝািপেয় পড়েব। জগেতর  িত একটুও যিদ  ব লতা থােক তাহেলও িক  
িন ার  নই, ঐট ু  ব লতাই অেনক জ  ধের নাচােত থাকেব। এই সংসারটা একটা পাত য়া, আমার মা একটা িবষধর 
সাপ, আমার বাবা একটা িহং  বাঘ, এই অব ায় যখন কা র মন চেল যায় তখন বুঝেত হেব তােক িদেয় আর সংসার 
চলেব না।  
 

স ােনর কােছ মাও ব ন, এখােন  কান সে হ  নই।  ামী  যাগান  িবেয় করেত চাইিছেলন না। তারঁ মা এেস 
বলেলন িবেয় করেত, িবেয় না করেল মা িকছু কের বসেবন। মােয়র কথােত  ামী  যাগান  িবেয় কের িনেলন। 
তারপেরই মা বলেছন ‘তুই িক আমার কথায় িবেয় কেরিছস! িনেজর ইে  না থাকেল িক তুই িবেয় করিতস’!  সই  য 
িতিন সাধু হেয়  গেলন, তৎ ণাৎ মােক ত াগ কের চেল  গেলন। অ  িদেক  ছেলর িবেয়র পর পু বধুেক  মেন িনেত 
চায় না, কারণ অিধকােরর  লাভ।  ােথ   একটু আঘাত লাগেলই  বাঝা যােব মাতৃে হ কত ঠুনেকা হেয়  যেত পাের। মাও 
 তা মা ষ িকনা।  

 
বানররা একটা দেল সংঘব  হেয় চেল। দেল অেনক  মেয় বানেরর সােথ একটা মা  পু ষ বানর থােক।  মেয় 

বানর যখনই বা া  দয় সে  সে  বাপটা এেস  দেখ এটা  মেয় না  ছেল।  ছেল হেলই তােক  মের  ফেল  দয়।  মেয় 
হেল  ছেড়  দয়, কারণ  সই  মেয়টাই পের তার  ী হেব। িদেনর  বলায় যিদ  কান পু ষ স ান হয় তােক আর মা 
বাচঁােত পাের না। িক  রাি র িদেক হেল মা মাতৃে র টােন  ছেল বা াটােক  কাথাও লুিকেয়  রেখ  দয়। বাপটাও খঁুেজ 
 বড়ায়। মা তােক লুিকেয় লুিকেয় বড় কের। এই বা া যখন বড় হয় তখন আবার বাপেক চ ােল  কের  মের  ফেল 
 দয়। এমিনেত বা ােক যখন বাপ  মের  দয় মা তার মাতৃ   েহ ঐ মৃত বা াটােক বুেক জিড়েয় রােখ, মৃত বা াটােক 
ছাড়েত চায় না। তারপর আে  আে  বা ার শরীরটা যখন পেচ যায় তখন তােক  ছেড়  দয়। বানরেদর এটা খুব  চিলত 
আচরণ। একজন িব ানী এই িনেয় পরী া করিছল মােয়র মাতৃ  ভাব কত দঢ়ৃ।  সই িব ানী একটা  মেয় বানরেক 
ধেরেছ  য বুেক তার মরা স ানেক জিড়েয়  রেখেছ। ধের এবার বানরটােক একটা বড় পাে র উপর দাড়ঁ কিরেয় পাে র 
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নীেচ আ ন লািগেয়  দওয়া হেয়েছ। এবার পােয় গরম লাগেত    কেরেছ। যত গরম বাড়েছ  মেয় বানরটা পা একবার 
এিদক ওিদক করেত    কেরেছ, বুেক িক  মরা বা াটােক জিড়েয়  রেখেছ। অেনক ণ হেয় যাওয়ার পর যখন  কান 
ভােবই পা রাখেত পারেছ না, তখন  স ঐ মরা বা াটােক পাে র উপর  ফেল তার শরীেরর উপর দািঁড়েয়  গেছ।  ােথ  র 
সামেন সব   হ উেড় যায়। এই সংসারটা হল শব সাধনার মত, মুেখ চাল ভাজা  ছালা ভাজা িদেত থাকেল সব িঠক 
থােক তখন মােয়র মত   হ ভােলাবাসা আর  কাথাও পাওয়া যােব না। আসেল সংসাের মােয়র স েক র বাইের আর 
বািক যত স ক  আেছ  স েলা আরও জঘ । অ  স েক র তুলনায় মা স ােনর স ক  সব  থেক গাঢ় হয়। আর যিদ  
 াথ  শূ  ভােলাবাসার স ক  হয়  সটা একমা  ব ুর মেধ  আর মা স ােনর মেধ ই হয়।  য  কান জাগিতক স েক র 
মেধ  যত ণ পিব তা না থােক তত ণ সবটাই মায়া। ঠা রও বলেছন মা  ই রকেমর হয় িবদ া মা আর অিবদ া মা। 
 ীও  ই রকেমর িবদ া  ী আর অিবদ া  ী। পিব তা আেস একমা  আধ াি কতােতই, আধ ি কতা না এেল  কান 
স ক ই পিব  হেত পারেব না।  সই জ   কান সাধু মহা া যিদ কাউেক ভােলাবােস  সই ভােলাবাসাই একমা  পিব  
ভােলাবাসা হয়। সাধুর অ ঃকরণ পিব তায় পিরপূণ  , তাই তােঁদর স ক টাই পিব  স ক  হয়। ি তীয়  য পিব তার 
স ক  পাওয়া যায়  সটা ব ুে র স েক  ।  ামীজী বলেছন Through a true friendship a person can even 
realize God, িঠক িঠক ব ুে র মেধ  মা ষ ঈ র দশ ন পয   করেত পাের। আজ পয    কান মা িনেজর স ানেক 
ভােলােবেস ঈ র দশ  ন কেরিন, িক   ামীজী ব ুর   ে  বলেছন। শাে  সব জায়গায় বলেছ সাধুস  করেত,  কাথাও 
 তা বেলিন মাতৃস  করেত।  াঁ, বলেছ তুিম মােক  সবা কের যাও, এটা  তামার কত ব । সাধুস   কন করেত বলেছ? 
কারণ ঐ পিব তা একমা  সাধুসে  আেস, ি তীয় আেস ব ুে র মাধ েম, অব  এই ব ুে র স ক টা আধ াি ক  ের 
রাখেত হেব। মা আবার  ই ধরেণর হয়,  ছেল যিদ সংসার  ছেড় স  াসী হেত চায় তখন মা বেল আ া বাবা, তুিম যিদ 
স  াসী হেত চাও তাহেল চেল যাও, আমার যা হবার হেব। তখন বুঝেত হেব মােয়র মেধ  আধ াি ক ভাব  বল।  খাজঁ 
িনেয় যিদ  দখা যায়  দখা যােব এই মা  ধ ুিনেজর  ছেলেকই ভােলাবােস না, সারা  ােমর সব  ছেলেকই িনেজর  ছেলর 
মত ভােলাবােস। আমরা এই ধরেণর মােয়েদর কত  শংসা কির, এখােন মা আর  ছেলর স েক র কথা বলা হে  না, 
আসেল ঐ মিহলার  ভাবটাই ঐ রকম। বািঘনী যখন িশকার ধের তখন মুখ িদেয় িশকার এক ভােব ধের িক  যখন 
িনেজর বা ােক ঐ মুখ িদেয়ই ধের তখন অ  ভােব ধের। একজন মা  ােমর সবার সােথ ঝগড়া কের, সবাইেক ক  
 দয় আর িনেজর স ানেক খুব ভােলাবােস, এেদর কথা এখােন বলা হে  না।  ছেল িবেয়র পর বউেক িনেয় আলাদা 
থাকেত যখন চায় তখন এই মাই বেল ‘ তােক আিম বুেকর  ধ খাইেয় বড় কেরিছ আর এখন আমােক  ছেড় থাকেত 
চাইিছস’! এই  ছেল যিদ স  াসী হেত চায় তখনও এই মাই এই একই কথা বলেব। তুিম যিদ  ছেলেক  ধ না খাওয়ােত 
তাহেল িক  ছেল বড় হত না? গ র  ধ, ছাগেলর  ধ  খেয় িঠকই বড় হেয় যােব, িক  মা যিদ বুেকর  ধ স ানেক না 
খাওয়ায় তখন মােকই ডা ােরর কােছ িনেয়  যেত হেব। ইদািনং কােল  ভাগবাদ এত  বেড়  গেছ, শরীেরর  খ আর 
ইি েয়র  খ এর বাইের মা ষ আর িকছ ুিচ াই করেত পারেছ না। সংসােরর এই সব  দখার সােথ সােথ যিদ পুনজ   েক 
 দেখ  নয় তখন  তা আত  এেস যােব। এই আত  যখন হয় তখন বেল এইবার সংসার  থেক মুি  িনেত হেব। এর 
আেগ যতই আমরা মুি র কথা বিল না  কন সবই মুেখর কথা। ঠা রও অেনকবার বলেছন ঈ েরর  িত িঠক িঠক 
অ রগা যার এেসেছ  স সংসারেক পাত য়া  দেখ আর বািড়র  লাকেক কালসাপ মেন কের। জগেতর  িত িবতৃ ার 
আসার সােথ শরীর খারাপ করা, ক  পাওয়ার  কান স ক   নই। সচরাচর মা ষ প র মত হয় িনেজর  াথ   ছাড়া িকছু 
জােন না, সংসারী মােনই তাই। পেরর জ  জীবন  দওয়ার মেনাভাব খুব কম বয়েস যখন  িড় এ শ বছর থােক তখন 
থােক। চি শ প াশ বছেরর  লাক  াথ  হীন অস ব। ভগৎ িসং,  ুিদরাম, চ েশখর এরা  িড় বছর বয়েস  দেশর জ  
জীবন িদেয় িদল। ভারেতর যত  ন  ীিতর কা  ঘটেছ তার মেধ  প াশ ষাট বছেরর  লােকরাই জিড়েয় আেছ।  াথ   ত াগ 
করা, অপেরর জ  িকছ ুকরা এেদর পে  স বই না।  
 
 মহিষ   বলেছন র াজা অবম ানা ঃ  ক া  পর তঃ  জনা থ া। শার ীর া মানস া বা িপ  ব দনা 
ভৃশদা ণ াঃ।।১৫/১৭/৩৫। রাজা  যমন আমােক ক  িদেয়েছ  জনরা িঠক  সই ভােবই আমােক ক  িদেয়েছ। একজন 
পুিলেশর পদ  অিফসারেক তার ব  ু ঃখ কের বলেছন জীবেন আিম যত  ধাকা  খেয়িছ সব কােছর  লােকর কাছ  থেকই 
 পেয়িছ, যােদর আিম জীবেন  বশী ভােলােবেসিছ। পুিলেশর ভ েলাক  হেস বলেলন  িল যখন চেল তখন কােছর  লােকর 
গােয়ই লােগ, দেূরর  লােকর গােয়  পৗঁছায় না।  জনরা যারা কােছর  লাক তারাই  বশী ক   দয়। আর রাজা ক   দয়, 
কারণ  স  মতায় আেছ িকনা। এই  জন ছাড়া  কউ ক   দয় না। আজেকর কাগেজই আেছ, িবহােরর এক  রলওেয় 
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  শেন  ভারেবলায় এক ভ েলাক দািঁড়েয় আেছন, এিস   েন তারঁ  ী আসেব তােক  নবার জ । িজআরিপর পুিলশ 
এেস সকাল  বলা ভ েলাকেক বলেছ আপিন একটা  চার এই  ভারেবলায় এখােন িক করেছন? ভ েলাক বলেছন এই 
 দখুন আমার   াটফম  িটিকট, আিম আমার  ীেক িনেত এেসিছ। পুিলশ  কান কথা না বেল  ই ডা া  মের বলেছ 
  াটফম  িটিকট আেছ  তা িক হেয়েছ,  চাররাও ওরকম একটা িটিকট  কেট ভ েলাক  সেজ থােক। এই হে  রাজক , 
রাজক  মােন সরাসির রাজার  থেকই আসেত হেব তা নয়, যার হােত রাজদ  আেছ। কনে বল মােন তার হােত রাজদ  
আেছ। যােদর হােতই িকছ ুরাজ  মতা আেছ তারাই  সই  মতা িদেয় সাধারণ  লাকেদর হয়রািন করেব।   েন িটিটরা 
ঝােমলা করেব,  ািফক পুিলশ হয়রািন করেব,  যখােনই যাব  সখােনই িকছ ুনা িকছু ঝােমলা করেত থাকেব। আেগকার 
িদেন  ােম এত আইন কা ন িছল না, রাজা আেছন আর তার কর আদায়কারী িকছু  লাক থাকত। িক  বত মান যুেগ 
চািরিদেক রাজার  মতা স    লাক, ইনকাম ট া  আেছ,  সলস ট া  আেছ, িমউিনিসপ ািলিটর  লাক আেছ, পুিলেশর 
 লাক আেছ, আরও কত রকেমর  লাক আেছ আর সবাই আমােদর  ািলেয়ই যাে । আর. ক ল ণ, িযিন কাটু িন  
িছেলন, িতিন এটােক িনেয়ই কাটু ন বানান িকভােব সাধারণ মা ষেক হয়রান করা হে । এখােন রাজা মােন যার হােত 
 মতা। মহিষ   এটাই বলেছন  মতাবান  লাক আর  জনেদর  থেক আিম সাংঘািতক ক   পেয়িছ,  ধ ুক ই না, কত 
অপমািনত হেত হেয়েছ। এই  য   শেন  লাকিটেক পুিলশ ডা া মারল, এেত তার হাড়েগাড় নাও ভাঙেত পাের িক  
  শেন অত  লােকর সামেন তােক অপমািনত হেত হেয়েছ। চি শ প াশ বছেরর বয়  একজন ভ েলাক তারঁ  ী এিস 
  েন আসেছ তােক িরিসভ করেত এেসেছন, পুিলশ এেস তােক িদল ডা া  মের।  কন?  তামােক  দেখ একটা মজুর মেন 
হে । মহিষ   বলেছন, শরীর আর মেনর অেনক ক  আমােক স  করেত হেয়েছ। আর অপমান, কারাবাস,  াণদ  সবই 
আমােক  ভাগ করেত হেয়েছ আবার কতবার নরক বাসও করেত হেয়েছ। 
 
 বারবার এই নানা রকেমর   শ স  করেত করেত হঠাৎ একিদন আমার মন খুব কে  ভারা া  হেয় িগেয়েছ। 
তখন আিম ভগবােনর শরণ িনলাম আর  লাক ব বহার ত াগ করলাম। তারপেরই আিম এই পথেক অবল ন কেরিছ। 
 বদাে র ভা ািদ করার সময় আচায  শ র একটা কথা অেনকবার বলেছন,  েত ক জীেবর মেধ   েটা ভাব থােক। এই 
 েটা ভাব হল যু     ত য় আর অ     ত য়। অ     ত য় মােন আিম আিছ আর যু     ত য় মােন তুিম  বাধ। আিম 
আিছ আর জগৎ আেছ এই  বাধ সবারই আেছ। একটা গ   সও জােন  স গ  আর এটা ঘাস, একটা িপপঁেড়ও জােন 
আিম িপঁপেড় আর এটা িমি , আিম এই িমি টা খাব। এরও নীেচ যখন ভাইরােস যাব,  সখােনও একটা ভাইরাস  সও 
জােন আিম আর এটা আমার খাদ । এই আলাদা  বাধ জীব মাে ই থাকেব। এই  বাধ  থেকই দশ েনর িববত ন    হয়। 
আধ াি ক জীবেন এেস জীেবর অ     ত য়টা পির ার থােক, আিম আিছ এই  বাধ থাকেব। এর সােথ আেরকটা  বাধ 
থােক ঈ র আেছন। ঠা র িনেজর স ে  বলেছন আিম আিছ আর আমার মা আেছন। আমরা বলিছ, আিম আিছ আর 
ঠা র আেছন। আমার আর ঠা েরর সে  একটা  যাগস ূ  আেছ। এই  যাগসেূ র মাঝখােন যু     ত য় আেছ – আিম 
আিছ, ঠা র আেছন আর মাঝখােন জগৎ আেছ। এই জগেতর সে  আিম  য ব বহার করব, এটােকই বলা হয়  লাক 
ব বহার।  লাক ব বহার িক রকম হেব? ঠা র এই  লাক ব বহােরর কথা বলেত িগেয় শব সাধনার কথা িদেয় বুিঝেয় 
িদে ন। ত  মেত শব সাধনা করার সময় মােঝ মােঝ ঐ মরা শব মুখটােক হা ঁকের ওেঠ। তখন ঐ শেবর মুেখ িকছু 
 ছালা ভাজা, চাল ভাজা িদেয় িদেত হয়, তখন ওর মুখটা ব  হয়। এই জগৎটা, পুেরা িব    া টা হল শব। মােঝ মােঝ 
মুখটা হাঁ কের ওেঠ, ওর মুেখ তখন চাল ভাজা,  ছালা ভাজা িদেয় িদেত হয়। কারা শেবর মুেখ চাল ভাজা  ছালা ভাজা 
 দেব? যারা এখনও িস  হনিন। আমরা এখনও িস  হইিন, িযিন স  াসী িতিনও যিদ িস  না হন, এেদর সবাইেক এই 
 লাক ব বহার করেত হেব। স  াসী যিদ িস  না হেয় থােকন তখন তারঁ কােছ  বলুড় মেঠর  েয়াজন আেছ।  বলুড় মঠ 
যিদ স  াসীেক বিহ ার কের  দয় তখন  স  কাথায়  ভেস  ভেস  বড়ােব! স  াসীর কােছ  বলুড় মঠ শব, মােঝ মােঝ 
 স হা ঁকের। িকভােব হা ঁকরেব?  তামার  তা  দখিছ এখন  কান কাজ  নই, তুিম িকছ ুকাজ কর। স  াসীও বেল িদল  াঁ 
মহারাজ। স  াসী  া ঁবেল িদল মােন িকছ ুচালভাজা  ছালাভাজা  দওয়া হেয়  গল। যাও তুিম িবেবকান  ইউিনভািস  িটেত 
 াশ নাও। স  াসী এখন শাে র  াশ িনেত    করল। খুব ভাল। এবার যারা  াশ িনে  তােদর  ফান নং িনেয় সে   
 বলা িজে স করেছন দাদা আমার  াশটা িক রকম লাগল, দাদা আপিন আজ  কন  ােশ এেলন না। তাহেল বুঝেত হেব 
স  াসী এবার  গালমােল পেড় যােব। এটােক বেল  লাক ব বহার।  য  কান আধ াি ক পু েষর কােছ  লাক ব বহার 
অত   গিহ  ত।  সইজ  তাঁরা মােঝ মােঝ শব সাধনার মত মুেখ একটু চাল ভাজা  ছালা ভাজা িদেয় যু     ত য়েক 
ঐখােনই  ফেল িদেলন। যু     ত য় কের জগতেক যিদ  বশী দাম িদেত যায় তাহেল ঐখােনই আব  হেয় থাকেত হেব। 
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মহিষ   এইসব কথা বেল িশ েক বলেছন ‘আিম এখন এই সব কের উ ম িসি  লাভ কেরিছ, এই মত  েলােক আিম আর 
 েবশ করিছ না’। তখন কা প মুিন  সই িসে র কােছ িকছ ু   কেরেছন।   

 
 এখােন িক  ধম  াণ  লােকেদর কথা বলা হে  না, যারঁা আধ াি ক পু ষ, পুেরাপুির ঈ েরর িদেক যারঁা চেল 
 গেছন তােদর কথাই বলা হে । আধ াি ক ইিতহােস একটা পিরভাষা আেছ যােক বলা হয় ‘Sudden Conversion’ 
হঠাৎ আধ াি ক  পা র। ভগবান বুে রও হঠাৎ  পা র হেয়িছল। ভারেতর ইিতহােস এই রকম ব  সাধু স  আেছন 
তােঁদর জীবনী পয ােলাচনা করেল  দখা যায় এঁেদর অেনেকরই হঠাৎ আধ াি ক  পা র হেয়িছল। এর মেধ  সাধু   র 
িসং এর নাম িবেশষ ভােব উে খেযাগ । িতিন একজন ভােলা বংেশর িশখ িছেলন। সাধু   র িসং একটা  ী ান  ুেল 
পড়েতন।  ুেলর ফাদাররা নানা রকেমর কথা বলেতন।  াশ  ী  ফাের তারঁ গীতা মুখ  িছল।  ছাটেবলা  থেকই িতিন 
 ভারেবলা  ান কের গীতা   সােহব পাঠ করেতন। িতিন আবার  ী ানেদর পুেরা িবেরাধী িছেলন। পেনর বয়স পয   
িতিন  ী ানেদর িবেরাধীতাই কের এেসেছন। এমনই িবেরাধীতা করেতন  য, মােঝ মােঝই  ুেল ফাদারেদর গালম  
করেতন। একিদন  তা বাইেবল   েক এই বেল পুিড়েয়ই িদেলন  য, এটা  কান   ই নয় এেক পুিড়েয়ই িদেত হয়। এই 
ঘটনার পর একিদন  ভারেবলা  ান কের শা  পাঠ করেত ঘের ঢ ুকেছন তখন  দেখন িয  ী  ঘেরর মেধ  দািঁড়েয় 
আেছন।  থেম   র িসংএর মেন হল     দখিছ। িতিন  চােখ জেলর ঝা া িদেয়  ঘারটা কাটােত চাইেছন, িক   ঘার 
িক কাটেব! িতিন  তা সেব  ান কেরই এেসেছন। তখন িতিন িজে স করেছন আপিন  ক? িয  বলেছন ‘I am Christ 
the Savier’।  স ট পলেক  যমন িজে স কেরিছেলন িঠক  সই রকম িয    র িসংেক বলেছন ‘তুিম আমার  কন 
িন া কের  বড়া ’? িয র ঐ কথা  েনই িতিন িয র পােয়র উপর পেড়  গেলন আর সে  সে   ী  ধেম   পা িরত 
হেয়  গেলন। সকাল সাতটার সময় ঘর  থেক  বিরেয় বাবােক বেল িদেলন ‘আিম  ী ান হেয়  গেছ’। বাবা  েন িনেজর 
কানেকও িব াস করেত পারেছন না,  য পর  িদন বাইেবল পুিড়েয় এেসেছ  স বলেছ আিম  ী ান হেয়  গিছ। 
 
 তারপর িতিন সব চুল দািড় কািমেয়  ী ান হেয়  গেলন। এরপর িতিন  ী ান সাধু িহসােব খুব নাম কেরিছেলন। 
ভারেতর সব ফাদাররা   র িসংএর কািহনী  েন সব চমেক  গেলন আর রাতারািত সারা  দেশ   র িসংএর এই 
কািহনী ছিড়েয় িদেলন।  ী ান হেয়   র িসং নামটা আর পা ােলন না, নােমর আেগ  ধ ু যাগ করেলন সাধু, যিদও 
 ী ান হেয়  গেছন িক  নােমর আেগ সাধু লাগােতন। সাধু   র িসং সারা িব  জুেড়, এমন  কান  দশ  নই  যখােন 
িগেয় িতিন  ী ান ধেম র উপর ব ৃতা কেরনিন। িতিন যখন িয র উপর কথা বলেতন সম    াতারা নািক  চােখর জল 
 ফলেতন।   াতারা বলত, আমরা  াই েকও িব াস কিরনা, চাচ  েকও িব াস কিরনা,  ী ান ধম  েকও িব াস কিরনা িক  
আপনােক িব াস কির। পের এই সাধ ু  র িসং  ী ান ধম   থেক িনেজেক পুেরা আলাদা কের িনেলন। আলাদা কের 
িদেলও উিন িক  বরাবর  গাড়ঁা  ী ান  থেক  গেলন। সারা জীবেন একিট পয়সা রােখনিন, িভ া কের  খেতন, 
এেকবাের কাঠেখা া স  াসী  য রকম হয়। উিন  ধ ুবলেতন  ী ধম  েক যিদ বাচঁােত হয় তাহেল এই ভােব থাকেত হেব। 
পাহাড়, উপত কায় ঘুের ঘুের  বড়ােতন। তারঁ অ গামীর সংখ া িছল িবশাল। তারপর িতিন িত েত যাওয়ার পর  সখােন 
তারঁ িক হল আর  খাজঁ পাওয়া যায় না। এই  য আমরা   র িসংএর ঘটনাটা বললাম িতিন পির ার ঘেরর মেধ  িয েক 
 দখেত  পেলন। আর  যই  লাকটা একিদন আেগ বাইেবল পুিড়েয়েছ  সই  লাকটা  সিদন  থেক  ী ান হেয়  গল।  স ট 
পেলর   ে  এই একই ঘটনা ঘেটিছল।  স আট দশ জন  স েক িনেয়  ঘাড়ায় চেড় দামা াস যাে   ী ানেদর মারার 
জ । হঠাৎ রা ার মাঝখােন িবরাট ল া শরীর িনেয় িয  দাঁিড়েয় বলেছন ‘তুিম আমার  লাক িলেক মারেত চাইছ  কন’? 
ঐ এক িদব  মুিত েক  দখেতই  স  ঘাড়ার িপঠ  থেক পেড় িগেয়  ব শঁ হেয়  গল। অথচ বািকরা যারা তার সে  িছল 
তারা িকছুই  দখেত পায়িন। িতন িদন িতিন ঐ রকম  ব শঁ অব ায় িছেলন। যখন  শঁ এল তখন  ধ ুএকটা কথাই বেল 
 যেত লাগেলন ‘Christ forgive me’। তারপর িতিন  ী ান ভাবধারায়  পা িরত হেয়  গেলন। বাইেবেল তারঁ নােম 
একটা গসেপলই আেছ। এ েলা সবই ‘Sudden Conversion’। হঠাৎ  পা েরর আেগ এক রকম িছল হঠাৎ     কের 
অ  রকম হেয়  গল।  যমন ভগবান বু , িতিন একজন  ভােগর মেধ  পািলত রাজ মার, হঠাৎ  সখান  থেক িতিন অ  
রকম হেয়  গেলন। আধ াি ক জীবন িক  এইভােব হঠাৎ হয় না। এই রকম  য হয় না তা নয়, খুব কম হয়।  
 
 আধ াি ক  পা র সব সময় ধীের ধীের হেত থােক। ঠা রেক যিদ অবতার  েপ ভািব তখন তােঁক িনেয় 
আেলাচনার িকছ ুথােক না, িক  একটা জীবন  েপ যখন  দখব তখন তাঁর সব িকছুেকই জীবেনর অ   েপই  দখেত 
হেব।  রামা  রালঁা যখন ঠা েরর জীবনী িলখেছন তখন তাঁেক মা ষ  েপই িলেখেছন। ঠা র যখন দি েণ ের মা 
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ভবতািরণীর পূজার দায়ী  িনেয় এেসেছন, তখন হঠাৎ তাঁর িচ ায় এেলা মা মৃ য়ী না িচ য়ী, আ া মা িক সিত ই  দখা 
 দন? মা রাম সাদেক  দখা িদেয়িছেলন, কমলাকা েক  দখা িদেয়িছেলন আমােক  কন  দখা  দেবন না?  কান একটা 
ম ুেত  ঠা েরর মেন এই িচ া েলা ঢুকেত    কেরেছ। মেনর  য  কান আেবগেক িনেয় যত িচ া করেত থাকেব তত 
 সই আেবেগর শি  বাড়েত থাকেব।  যমন   াধ, কা র উপর যিদ  কান কারেণ   াধ এেস যায়, এখন যত এই   াধ 
িনেয় িচ া করেত থাকব, আমােক িক  পেয়েছ! জােন না আিম িক করেত পাির! ব াটােক একবার  দখােত হেব আিম িক 
করেত পাির, এই ধরেণর যত িচ া করেত থাকেব ততই তার   ােধর আ েন  তল ঢালেছ। স ােনর জে র ল   থেকই 
স ােনর  িত মােয়র ভােলাবাসা  গাঢ় হয় না, স ান যত বড় হেত থােক, যত স ানেক িনেয় িচ া ভাবনা করেত থােক 
তত মােয়র ভােলাবাসা গাঢ় হেত থােক।  সইজ  আমােদর শা   থম  থেক বেল আসেছ মেনর  য  কান আেবগই হল 
 নিতবাচক, ইিতবাচক আেবগ বেল িকছু হয় না। আধ াি ক জীবেন এইটােক বলা হয় ভাব। ভােবর   ে ও এই একই 
িজিনষ হয়। একটা ভাবেক িনেয় যত িচ া করেব, অ শীলন করেব তত  সই ভাবটা গাঢ় হয়। ঠা রও ভাব পাকা করেত 
বলেছন। একটা িচ া  যটা আেস  সটা হঠাৎ কের আেস, ঠা েরর একটাই িচ া উদয় হল ‘মা তুিম িক সত ’?  
 
 এখােন িস  মহিষ   কা প মুিনেক এটাই বলেছন ‘হঠাৎ আমার মেন হল আের আিম এ িক করিছ! তখন আিম 
ভগবােনর িদেক মন িদলাম। ভগবােনর িদেক মন  দওয়ার পর  থেক আমার সাধনা    হল,  সই সাধনা করেত করেত 
আজ আিম িস েলােক  পৗঁেছ  গিছ’। িস রা খুব নামকরা ঋিষ হেয় যান, এনারা  দবতােদর  থেকও উপের থােকন। ঐ 
িস  অব ায় িগেয় িতিন তারঁ পূেব  র সম  জ েক  দেখ বলেছন ‘এর আেগ আমার কত জ  হেয়িছল, তখন আন  যাই 
 পেয় থািক ক  তার  থেক অেনক  বশী  পেয়িছ’। বড় বড় সাধু স  াসীেদর সে   দখা হেল মা ষ নানা রকেমর    
কের, এখােন কা প মুিনও অেনক    করেছন।  
 
 কা েপর  বশীর ভাগই    হল িকভােব মা েষর মৃতু  হয়, িকভােব মা ষ উপেরর িদেক যায় ইত ািদ। িস  
মহিষ   তখন বলেছন শাে   যমন  যমন বলা হেয়েছ  সই মত কাজ করেল মা ষ কীিত  পায় আর যত কম   সি ত হেয় 
আেছ তার  থেক িকছ ুকম  িনেয় এই শরীেরর জ  হয়। ঐ কম  িল যখন  ীণ হেয় যায়, তখন তার যা বয়সই থা ক না 
 কন, শরীরটা খেস পেড় যায়। িস  মহিষ   এখােন একটা খুব    পূণ   কথা বলেছন,  বশীর ভাগ   ে  ভােলা কম  েলা 
আেগ  য় হেত    কের আর একটা বয়স পর  থেক বােজ কম  েলা কায কর হেত    কের। তারও পর  থেক তার 
বুি  স ণূ   ভােব িবপরীত হেয় যায়। আমরা এর আেগ বেলিছলাম  বশীর ভাগ মা ষ চি শ বছর পর  থেক  ন  ীিত   
হেত থােক, তার মােন তার ভােলা কম  েলা সব  শষ হেয়  গেছ।  মেয়েদর   ে   দখা যায়, িবেয়র আেগ  মেয়েদর সব 
িকছু িঠকঠাক চলেত থােক, যত রকেমর  গালমাল িবেয়র পর  মেয়রা করেত থােক, এখােনও তার পূণ  কম  েলা িবেয়র 
আেগই  শষ হেয়  গেছ। এই কথা এখােনও বলা হে ,  থেমর িদেক সব ভােলা মত চলেত থােক, কারণ  থেম পূণ  
কম  েলা  বেরােত থােক, পেরর িদেক সব বােজ কম  েলা  বেরােত    কের। আমােদর বাংলােতই বেল বুেড়া বয়েস 
িভমরিত হয়। এেকবাের ব ৃ অব ায় বুি  পুেরা িবপরীত হেয় যায়। যারা একটা বয়স  থেক পূেজা অচ  না, জপ-ধ ান িনেয় 
আেছ এেদর বােদ সব বুেড়া বয়েস সব মানিসক ভারসাম  হািরেয়  ফেল।  ধু শরীেরর িচ া, শরীেরর বাইের িকছু ভাবেত 
পারেব না। এই কারেণই আমােদর ঋিষরা বাণ ে র  থা কের িগেয়িছেলন। বািড়েত  থেক বৃ -বৃ ারা যােত সংসার িচ া 
িনেয় ব   না থােক আর সংসােরর বািক  লাক েলােক যােত উত   না করেত পাের, কারণ বািক  লাক েলােকও  তা 
জীবন চালােত হেব, তাই এই বাণ    থােক চালু কের িগেয়িছেলন।  
 

আমােদর কাজ হয় িতন  থেক চারেট  ের। একটা হল হাত, হােতর  পেছন থােক কেম ি য়, ইি েয়র  পছেন 
আেছ মন আর মেনর  পছেন আেছ বুি । বুি  মনেক  সাজা থাকেত বেল, মন ইি য়েক বেল  সাজা থাক আর ইি য় 
িনয় ণ কের হাতেক। বয়েসর সােথ সােথ ইি য় েলা  বল হেত থােক। তার কারণ ইি য়েক  চুর ই ন  দওয়া হেয় 
 গেছ। আেগই বলা হেয়েছ আমােদর মেনর আেবগ েলােক যত ই ন িদেত থাকব আেবগ েলা তত শি শালী হেব। 
 যমন সারা জীবন  য খাওয়া-দাওয়া িনেয় কািটেয়েছ, তার মােন খাওয়া-দাওয়ার ইি য়েক  স আ িত িদেয়  গেছ। অ  
িদেক মন  য তােক িনয় ণ করিছল  স এখন হেয়  গেছ  ব ল। মনেক িনয় ণ কের বুি । বুি  একমা  িনয় ণ হয় 
সাধুস  ও   জেনর স  কের আর শা  অধ য়ণ এবং তপ া কের।  কানটাই  স সারা জীবন কেরিন। বুি  হেয় যায় 
নড়বেড়, ঠা র  য বুি েক বলেছন িচেড়  ভজা বুি । যার জ  বুি  মনেক আর িনয় েণ আনেত পাের না, মন িনয় ণ 
করেত পাের না ইি য়েক। অ  িদেক তার  ায়ু  পশী েলাও  ব ল হেয় যায়, ইি েয়র উপর মেনর  কান িনয় ণ  নই 
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তার ফেল ইি য় হেয় যায়  চ  চ ল। এক চরম যাে তাই অব া হেয় যায়। িজ া এখন  চুর িজিনষ  খেত চাইেছ, 
িক   পট  ব ল হেয়  গেছ, িকছুই আর হজম হেব না। িক  িবিরয়ািন, কষা মাংস  দখেলই ঝািঁপেয় পড়েত চাইেব। বা া 
 ছেল  যমন বেল আিম একটা হািত খাব, ব ৃেদর এই রকম বা ােদর মত অব া হেয় যায়। ইি য় এখন সমু  ঝেড়র 
সময়  য রকম উ াম হেয় যায়  সই রকম উ াম হেয় উেঠেছ। শা  চচ  া কের বুি   ক জা ত রাখেব, বুি েক জা ত 
 রেখ মনেক চা া রাখেব  সই রকম  কান অ শীলন  নই।  লাভেক আর আটকােত পাের না, কারণ একটা বয়েস খুব 
 খেয়েছ, এখন শরীর আর  নয় না।  ধ ুএই একটা ইি য় না, যত েলা ইি য় আেছ একটাও শাি েত থাকেত  দয় না। 
এইটােকই মহিষ   বলেছন,  ভকম   েলা  শষ হেয় বােজ কম  েলা চাড়া মারেত থােক, তখন এই  রব া হয়।  বলুড় 
মেঠর িসিনয়র মহারাজরা ইয়ং সাধুেদর বেলন িতিরশ বছেরর মেধ  যিদ জীবনেক সংগিঠত না কের িনেত পার তাহেল 
বুেড়া বয়েস  কঁেদ মরেত হেব। সাধুরা সাবধান কের িদেয় বেলন,  দেখা ভাই  থম  থেক তুিম  য রকম িছেল  শেষও 
তুিম তাই থাকেব, এর িবরাট িকছু পিরবত ন হেব না। তুিম যিদ  থম  থেকই ঝগড়ােট থাক বুেড়া বয়েসও তুিম ঝগড়াই 
করেব। িবরাট পিরবত ন  যটা হেব  সটা একটা পাহাড়েক নািড়েয়  দওয়ার মত। সমােজ যত বুেড়া বুিড় আেছ তােদর 
 খাজঁ িনেয়  দখুন,  য  য বুেড়া বুিড়র আচরণ আমােদর ভােলা লাগেছ না, তােদর সােথ একট ুকথা বলেল  দখা যােব 
 যৗবেন তােদর একই  রাগ িছল। এইসব  দেখই আমােদর ঋিষ মুিনরা  ারে র ধারণাটা িনেয় এেলন। আমরা িকছ ুকম  
িনেয় জ  িনেয়িছ, ঐ কম ই আমােদর শরীর িদেয়  বেরাে । এই কম  েলােক িকছুেতই পা ান যায় না, পা ায় যিদ না 
আিম িবরাট একটা  চ া করিছ। িক   সই  চ া কেব  থেক    করব? খুব  জার পঁিচশ িক িতিরশ বছর বয়স  থেক। 
তাহেল  তা  সই একই কথা হেয়  গল। পঁিচশ বছর বয়েসর আেগ আিম যা িছলাম, পঁিচশ বছর বয়েসও আিম তাই 
থাকব। তেব এই বয়েস  চ ােত একটা  জার লাগাবার সামথ   থােক।  সইজ ই বলা হয় ‘বল বুি  ভরসা িতিরশ 
 পেরােল ফস  া’।  
 
 এখােন একটা িবরাট তািলকা িদেয় বলেছন িক িক করেল মা েষর বুি  িবপরীত হয় এবং শরীেরর  িত িনব  
 হতু  রাগ   হেয় মৃতু র িদেক এিগেয় যায়।  িষত খাবার  খেল,  কান িদন যিদ ভারী খাবার মােন গির  খাবার  খেয় 
িনেল। গির  খাদ  ভারেত অত   িনি ত, ভারেত গ র মাংস খাওয়া িনিষ  করা হেয়েছ   পাক বেল। তারপের 
বলেছন, একটা খাওয়া হজম হয়িন তার আেগই ি তীয় বার  খয়  নয়। ভীমেসেনর আেরক নাম িছল বৃেকাদর। বৃক মােন 
 নকেড়,  নকেড় যা খায় সে  সে  হজম কের  নয়। ভীমও যা িকছ ু খত,  খেত না  খেতই তার হজম হেয়  যত। এই 
শি  সবার থােক না। তারপের বলেছন, ব য়ামম িতমা   ব বয়া ং  চাপে স বেত। সততং কম েলাভা া  া ং 
িবধ ার ে য়ৎ ।।১৫/১৮/১১। অিতির  মা ায় ব য়াম করাটাও খারাপ। আসেল  বশী পির ম করেত িনেষধ করা হে । 
মলমূ ািদর  বগেক  জার কের ধের রাখেল, অিতির  রসযু  খাবার মােন  চুর মশলা  দওয়া খাবার  খেল, িদেনর  বলা 
ঘুেমােল এই ধরেণর অেনক  দােষর কথা বেল মূল কথা বলেছন এই  দাষ েলার  য  কান  দাষ যিদ  িপত হেয় যায় 
তখন  েটা িজিনষ হয়।  কান একটা  রাগেক  স শরীের  ডেক িনেয় আেস আর তা নাহেল গলায় দিড় িদেয় বা জেল 
ডুেব আ হত া কের। ইদািনং কােলর একটা সমী ায়  দখা যাে   মেয়েদর মেধ  িবেশষ কের এয়ারেহাে স বা   রী 
 িতেযািগতায় শীষ   ান পাওয়া  মেয়েদর মেধ  চি শ বছর  পিরেয়  গেল আ হত ার  বণতাটা  বেড়  গেছ। কারণ একটা 
সময় ধের শরীেরর  িত এত  বশী মা ায় মন িদেয়  রেখিছল পের যখন চি শ বছর বয়স  থেক  াভািবক ভােব শরীেরর 
 জৗলুষটা ঝরেত    কের তখন  সটােক  মেন িনেত পােরনা বেল আ হত া কের  নয়। জাগিতক  কান িকছু যিদ 
অিতির  করা হয়, খাওয়া-দাওয়া,  ভাগ খ  য  কান কাজ করেল এই  েটার মেধ  একটা হেব। হয় একটা  রাগ এেস 
যােব আর তা নাহেল গলায় দিড় িদেয়  দেব। এই সব কেরই জীব তার নােশর িদেক এিগেয় যায়।   
 
 এখােন বারবার একটা কথাই বেল যাে ন, শা  মেত িক বলেছ, শা  মেত না করেল িক হয় ইত ািদ। আমরা 
এর আেগও বেলিছ ব ন-মুি ,  গ -নরক, জীবা া-ঈ র এই কথা েলা সব সময় শা  িদেয়ই জানা যায়। শা  যিদ 
িব াস  কউ না কের তাহেল তার  কান িদনই এ েলােত িব াস হেব না, কারণ এ েলা কখনই যুি  িদেয় িবচার করা 
যায় না। এখােন বলেছন শা  মেত জীেবর িতনেট গিত হয় – ঊ   গিত, অেধাগিত আর মধ ম গিত,  গ , নরক আর 
মত  েলাক। মত  েলাকই িঠক িঠক কম ভূিম। মত  েলােক অেনক ধরেণর  ািণ থােক,  েগ  অেনক ধরেণর  ািণ থােক না, 
 সখােন  দবতারাই খািল আেছন। আর নরেক  ধ ুপাপীরাই আেছ। িক  মত  েলােক অেনক ধরেণর  ািণ আেছ, সাপ-িবেছ 
 যমন আেছ, কীট-পত , গাছপালা, প -পািখ  যমন আেছ আবার মা ষও আেছ। িকছ ু িদন আেগ একটা মজার ঘটনা 
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কাগেজ  বিরেয়িছল। আমােদর ভারেতর রা পিতর বােসর জ  হায় াবােদ একটা বািড় রাখা আেছ।  সখােন একদল 
কমাে া ই েপকশােন িগেয়  দখেছ বািড়েত জ ল হেয় আেছ আর সাপ, িবেছ বানের ভিত  । সাপুেড়েদর  ডেক আনা 
হেয়েছ সাপ েলােক ধরার জ । সাপুেড়রা এেস  দখেছ  চুর সাপ, কত আর সাপ ধরেব। তখন এরা বলল আমরা 
পােশই আিছ, আপনার সােপর িহস িহস শ   পেলই আমােদর খবর িদেয়  দেবন, আমরা এেস ধের  দব। সব  েন 
সাংবািদকরা িজে স করেছ ‘বািড়েত িক ভূতও আেছ’? কমাে ারা বলেছ ‘রা পিত আসার আেগ আমরা বািড়েত একটা 
য ািদ িকছু কিরেয় িনই’। সাংবািদকরা তখন উে  বলেছ ‘আপনারা এক িদেক ভূতটুত িব াস কেরন না আবার এিদেক 
ভূত তাড়াবার ম টে  িব াস কেরন’? কমাে ারা বলেছ ‘এর বাইের আমরা আর  কান উ র  দেব না’। তার মােন ঐ 
বািড়েত ভূতও আেছ। রা পিত যত িদন থাকেবন তত িদন যােত  কান অশাি  না কের তাই য ািদ কের ভূত েলােক 
শা  রাখা হয়। এই খবর রীিতমত কাগেজ  বিরেয়েছ। এর আেগ একবার  িতভা পািটল এেস এখােন িছেলন তখন একটা 
ভূত এেস নািক তােঁক িবর  করেত    কেরিছল, তারপর  থেক সবাই সাবধান হেয়  গেছ। এইটাই হল মত  েলাক, 
এখােন সব িকছু আেছ, সাপ, ব াঙ  থেক    কের ভতূও আেছ। এই িজিনষ  গ েলােক পাওয়া যােব না।  সইজ  এই 
 লাকেক বলা হয় কম ভূিম। মত  েলােক অেনক িকছু কম  কের উপেরর িদেক যাবার  েযাগ পাওয়া যায়। মহিষ   বলেছন, 
 লােকরা বেল  েগ   ধ ু খ, িক   েগ ও  খ  নই। তার কারণ  সখােনও আবার উচঁ ুিনচ ু ভদ আেছ। যারা নীেচর  েগ   
আেছ তারা উপেরর  েগ  যারা আেছ তােদর  দেখ  েলপুেড় মের।  
 

অ গীতােত অেনক রকম ধারণা ও তে র কথা বলা হেয়েছ, এর মেধ  িকছ ুত   থেক  গেছ িকছ ুআবার হািরেয় 
 গেছ। এখােন একটা ধারণার কথা বলেছন, যখন মা ও বাবার সংেযাগ হেয় িশ  যখন গেভ  আেস তখন তার  চত  হয় 
না,  চত  আ া তারপের ওর মেধ   েবশ কের,  েবশ করার পর ঐ  চত  ভাবটা তার সারা শরীেরর মেধ  ছিড়েয় 
যায়। য থা চ দ ীপঃ শ রে ণ দীপ মানঃ  কাশ েত। এবেম ব শর ীর ািণ  কাশয়িত  চতনা।।১৫/১৯/১১।  যমন 
একটা অ কার ঘের  দীপ  ািলেয় িদেল  দীেপর আেলাটা সম  ঘের ছিড়েয় যায়, িঠক  তমিন জীবা া যখন শরীেরর 
মেধ   েবশ কের তখন তারঁ  চত  সারা শরীেরর ছিড়েয় যায়। এখােন আেরকিট খুব   র    আেছ, আ া শরীরেক 
ধারণ কেরন অথ  াৎ এই শরীেরর  য আ া আেছন এই ধারণা  থম  ক িদেয়িছেলন? তখন িস  বলেছন ‘এই ধারণাটা 
সা াৎ   া িদেয়েছন’। এখােন আমােদর একটা িজিনষ বলার আেছ। আ া আলাদা আর  দহ আলাদা, আ া  দহেক 
আ য় কের আেছ িক  আ াই মূল স া, এর িক  মাণ আেছ?  কান  মাণ  নই। শা ই একমা  এর  মাণ।  সইজ  
এই সব    অবা র হেয় যায়। আসল কথা তুিম বাপু িক জগেতর  ালায় পুেড় মরছ?  হ বাবা আিম পুেড় মরিছ আমােক 
বাচঁান। তাহেল বাপু  বশী    না কের যা যা করেত বলা হেব  স েলা কের যাও। বািড়র খুব ি য়জেনর হাট  এ টাক 
হেয়েছ, আমােক এ ুিণ ডা ােরর কােছ িনেয়  যেত হেয়। ডা ােরর কােছ িগেয় িক আিম িক ডা ােরর সািট িফেকট 
 দখেত চাইব? অথবা  ফান কের  দেখ  নব এই ডা ার  মিডেকল কাউি েলর  ম ার িকনা? আর  য ওষ ুধ   স াইব 
কেরেছন  স েলা খাওয়ােনার আেগ িক  খাজঁ  নব এই ওষ ুেদর িক িক উপাদান, এর আেগ এই ওষ ুধ  খেয় কত  লাক 
মারা  গেছ, কজন  বঁেচেছ?  এইসব িক আমরা কখন কির?  থেমই ডা ােরর হােত পােয় ধের বলেত    কের িদই 
ডা ারবাবু আমার  ীেক বাচঁান। এখন ডা ার িক িদে , িক করেত বলেছ  সটাই করার জ  উেঠ পেড় লােগ। ঋিষরা 
বেলন ধম  এেদর জ ই। জগত ালায়  েল যাি  আমােক জল দাও, তখন িজে স কের না এটা গ ার জল না নদ  মার 
জল। আেগ আমার  াণ বাচঁাও। এই ভাব যিদ না থােক ধম  তােদর জ  নয়। বািকরা যােত উ ৃ ল না হেয় যায় তাই 
ধেম র বািক কথা েলা বলা হয়। িক  যখন   র বাক   পেয় এেগােত    কের তখন  স  দেখ    যা বেলিছেলন িঠক 
তাই  তা  দখিছ। িক   থেমই যিদ    বাক েক িবচার করেত    কের  দয় তার  ারা আর এেগান হেব না।  সইজ  
বলা হয়   বােক  িব াস করেত। 
 
 এখােন বলা হে  মুি   ক পায়। ১)  খ ও  ঃখ  েটােকই  য অিনত   দেখ।  ধু একটােক অিনত   দখেল 
হেব না,  েটােকই অিনত   দখেত হেব।  খ- ঃখ আসেব যােব, তাই  ঃখেতও কা াকািট করার  নই আর  েখেতও 
উৎফ ু  হওয়ার িকছু  নই। ২) শরীরেক অপিব  ব র সমাহার মেন কের। ঠা র বলেছন এই শরীের িক আেছ? কফ, মল, 
ম ু, অি , ম া, নািড়,  মদ এ েলাই আেছ।  যাগশাে ও বলেছ  শৗচাৎ সাে   জুজু া, যখন মা ষ খুব পির ার 
পির   থাকেত    কের, যখন  া ণেদর মত  িচবাঈ হেয় যােব তখন িনেজর শরীেরর  িতও  চ   ঘ া ধের যায় 
আর অপেরর শরীেরর সংসগ    থেকও এেকবাের দেূর চেল যায়। মা ষ  যমনই  হাক  াভািবক ভােব তার শরীর অত   
ি য় িজিনষ। শরীরেক মা ষ একটুও ক  িদেত চায় না, আর ক   পেল স ও করেত পাের না। সাধনার  াথিমক 
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অব ায় সামািজক ব ন  েলা খেস পেড় যায়। যখন সংসারেক মেন হেব পাত য়া আর বািড়র  লাকেদর মেন হেব 
িবষধর সাপ তখন বুঝেব  য  স অেনকটা এিগেয়েছ। আর যখন িনেজর  দহেক একটা  জলখানা মেন হেব, কেব এই 
 জলখানা  থেক মুি  পাব এই ই া যখন খুব  বশী মা ায় হেব তখন বুঝেত হেব এখন  স অেনক উ মােগ   পৗঁেছ 
 গেছ।  দহ  থেক মুি  মােন মৃতু  চাইেছ না,  দেহর  িত আসি   থেক মুি । যারা ধেম র পেথ আেছ তারা কখনই 
বলেছ না  য মা-বাবা এরা িবষধর সাপ এেদর গলা  কেট দাও।  দেহর  িত আসি   যটা আেছ  সটােক কাটােত বলা 
হে । সাধেকর  শষ আসি   থেক যায়  দেহর  িত। ঠা র আবার বলেছন, সাধুেদর  শষ ব ন হল তার সাধুে , 
সাধুে র অহ ারটা যায় না।  কান স  াসীেক যিদ বেল  দওয়া হয় – এ িকেসর সাধ!ু তােতই স  াসী  রেগ যােব। 
একবার  কান এক ব ৃ স  াসীেক  দিখেয় রা ার কেয়কিট চ াংড়া  ছেল িকছ ুখারাপ কথা বেলেছ।  েন ওনার মনটা 
খারাপ হেয় িগেয়িছল। িকছু দ ূর চেল যাবার পর স  াসী আবার  ছেলেদর কােছ িফের এেস হাতেজাড় কের খুব িবনয় 
কের বলেছন ‘আপনারাই আমােক িঠক িঠক িচেনেছন, আিম এখন  দখেত পাি  আিম সিত ই অত   জঘ  সাধু। কারণ 
আমার সাধনা কের যত দূর এিগেয় যাওয়ার কথা আিম এখনও তা পািরিন’।  ছেলেদর কথা েলা সিত ই তারঁ মেন 
 লেগিছল  য এরা িঠকই বলেছ, িক   থম  িতি য়ায় িতিন  রেগ িগেয়িছেলন। গা ীজীর   ে ও িঠক এই রকম 
হেয়িছল। গা ীজীেক একবার চািচ  ল বেলিছেলন The half naked Fakir। গা ীজীর মেন  কাথাও একটা  িতি য়া 
হেয়িছল িক   কাথাও িতিন  সটােক  কাশ কেরনিন।  ায় বছর দেশক পের গা ীজী চািচ  লেক একটা িচিঠেত িলখেছন, 
গা ীজী আবার সবাইেক ব  ুবেল সে াধন করেতন ‘আপিন আমােক The half naked Fakir বেলিছেলন। আপিন 
আমার ব ু তাই আপিন আমার ভােলার জ ই বেলিছেলন। আপিন আমােক এত  শংসা করেছন  দেখ আিম  ি ঠত হেয় 
যাি । কারণ আপিন আমােক ফিকর বেলেছন, এটা আমার পে  খুবই স ােনর কথা। আর আপিন আমােক অধ   ন  বেল 
আমার  চােখ আঙ ুল িদেয়  দিখেয় িদেলন আিম কত বড়  ব ক, কারণ আিম যিদ িঠক িঠক ফিকর হতাম তাহেল আিম 
সব ব ই  ছেড় িদতাম। আিম  য এখনও সব ব   ছেড় না িদেয় অধ   ন  হেয় ঘুের  বড়াই এটাই আমার গিহ  ত। আপিন 
আমােক মেন কিরেয় িদেয়েছন এই অধ   ন েকও আমােক পার কের  যেত হেব  সইজ  আপনােক ধ বাদ জানাই’।  
 
 এখােন কম বােদর উপর একিট   াক আেছ যার জ  পেরর িদেক কম বাদ খুব শি শালী হেয়  গেছ। তত  
 ীয়ে ত  চব প ুন া ৎ  চীয়ে ত। যাব ু  ম া ে য াগ ং ধম  ং  ন বাবব ু ধ েত।।১৫/১৯/১৩। আমরা সবাই একটা 
কেম র  বাঝা িনেয় জে িছ। যখন কম   য় হেত    হয় তখন এই কম   য় হওয়ার সােথ সােথ িকছু নতুন কম   সং হ 
হেয় যায়। এই নতুন কম   থেক আবার জ  মৃতু  চলেত থােক। মেন করা যাক আিম দশ ইউিনট কম  িনেয় জ  িনেয়িছ। 
এই দশ ইউিনট কম েক যখন  য় করেত    কের িদলাম তখন আরও পঁিচশ ইউিনট কম  এেস জুেট  গেছ। এই পেনর 
ইউিনট কম েক বার করার জ  আমার আরও শরীর দরকার। এই পেনর ইউিনট যখন  য় হেয় যােব তখন আরও িকছু 
কম  এেস জুটেব,  সটােক  য় করার জ  আরও শরীেরর দরকার হেব।  সইজ  এই স ৃি  কখন  শষ হয় না।  যমন 
আমরা এখােন শা   নেত এেসিছ, আেগর জে  িকছ ু  ভ সং ার িছল  য  বলুড় মেঠ িগেয় শা   নব। শা   নেত 
এলাম। এখােন এেস আিম আবার এর ওর সােথ ব ু  করলাম, কা র সােথ ঝগড়া মেনামািল  হল, তার মােন নতুন 
কম  সিৃ  হল। এই নতুন কম  িলেক পূরণ করার জ  আবার আসেত হেব। যত ণ  মা  না হেয় যাে , ঈ র দশ ন না 
হওয়া পয   জ -মৃতু র এই চ  চলেতই থাকেব।  
 
 এইখােন এেসই ইি ক িরিলিজয়ান আর এ  ািমক িরিলিজয়ান আলাদা হেয় যায়। এ  ািমক িরিলিজয়ান হল 
 ী ান, ইসলাম আর জুদাইজ  । পািস   ধম  টা মাঝামািঝ, এরা িকছুটা এখান  থেক  নয় িকছুটা ঐিদক  থেকও  নয়, িক  
 ত  ধম ।  ী ান ও ইসলাম ধেম র িস াে  বলা হয় আিম কম  কেরিছ, কম  করার পর আিম একিদন মারা  গলাম। 
এখন আিম কবের পেড় থাকব। এবার আমার একটা সময় িবচার হেব,  সই িবচার অ সাের আিম অন   েগ  বা অনে  
নরেক চেল যাব।  কাথাও  কাথাও আবার িকছু  ায়ি ে র িবধানও  দওয়া হয়। ইি ক িরিলিজয়ােন, মােন িহ ,  বৗ , 
 জন ও িশখ ধেম ও বলেছ তুিম  যমন কম  কেরছ  সই অ সাের তুিম  গ  বা নরেক যােব। এই পয   সবই িঠক আেছ 
িক  ঐ  গ  বা নরক  থেক  তামােক আবার এখােন িফের এেস সি ত কম েক নতুন শরীর িদেয় বার করেত হেব। িক  
এই কম  েলা করেত িগেয় আরও নতুন কম  এেস জুটেব। এ েলােক তুিম িক করেব? আবার  তামােক তাই শরীর ধারণ 
করেত হেব। এই চ টা  কাথায় িগেয়  শষ হেব? যখন  তামার মুি  হেব। এখােন মুি র ধারণা  দওয়া হে  আর 
এ  ািমক িরিলিজয়ােন  য জাজেম ট  ডর কথা বলা হয় এটা একই। জাজেম ট  ডর পর  য অন   েগ  র কথা বলা হয় 



269 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

িঠক একই ব াপার ইি ক িরিলিজয়ােন মুি র   ে  হয়।  ধ ুপাথ  ক  হল ইি ক িরিলিজয়ােন  ী ান মুসলমানেদর মত 
কবের পেড় থাকেব না,  তামার জ -মৃতু  চলেতই থাকেব। 
 
 মুি র কথা বলার পর জীবনমুি র কথা বলেছন। এখােন  েটা   াক অত      পূণ  , গীতােতও এই ধরেণর 
  াক আেছ। আ বৎ সব ভূ ে তষ ু য ে র ি য়তঃ  িচঃ। অম ান ী িনর ভ ীম ানঃ সব েতা মু  এব স ঃ। ।১৫/২০/৩। 
সব দা পিব  ভাব থাকেব। িনেজর সে   য রকমিট ব বহার কের সব  ািণর সােথ িঠক  সই রকমিটই ব বহার কের। 
 যমন আিম  বঁেচ থাকেত চাই,  সইজ  আিম একটা ছাগলেক বিল  দব না, মশা মারব না,  কান  ািণর  িত িহংসা 
করব না। কারণ আিম িনেজ িনেজেক ভােলাবািস। আিম খািলেপেট থাকেত পাির না, তাই অপর কাউেকও অভু  রাখব 
না। আিম ভােলা  পাশাক পেড় থাকেত চাই, তাই অপেরর জামা কাপেড় আ ন লািগেয়  দব না – এই হল িনেজর মত 
অপেরর সােথ ব বহার। িনরহ ারী ও মান আকা ী না, মােন অপেরর কােছ আিম মান স ান পাব, অপেরর  িত আিম 
জয়ী হব এই ভাব তার থােক না। এরাই হেল িনত ম ু। িনত মুে র চারেট ল ণ এখােন বলেলন ১) পিব তা, ২) 
িনেজর  িত  যমনিট ব বহার করিছ িঠক  সই রকমিট অপেরর সােথ ব বহার, ৩) িনরহ ারী আর ৪) স ান পাওয়ার ই া 
থােক না। এই চারিট যার হেয়  গেছ  সই জীবনমু  হেয় যায়।  
 
 এইটােক তার পেরর   ােক খুব সংে েপ বলেছন,  যটা গীতােত ঘুের ঘুের আসেব জীিবতং ম রণ ং  চাে ভ 
 খ ঃেখ তৈথব চ। লাভালােভ ি য়ে ে  যঃ স মঃ স চ ম ুচ ে ত।।১৫/২০/৪। িযিন   াতীত, অথ  াৎ িযিন  খ-
 ঃখ, জীবন-মৃতু , লাভ-হািন, ি য়-অি য়, িম -শ  ইত ািদ যত   া ক িজিনষ আেছ এ েলার পাের চেল  গেছন। 
 যমন আমার মেধ  যিদ শ -িম  এই ভাব থােক তখন আিম িমে র িদেক এিগেয় যাব আর শ র  থেক দূের সের 
আসব। এইখান  থেকই কেম র  খলা    হেয়  গল। িম েক খুশী করার জ  বাজার  থেক িকছু িনেয় আসেত হেব। 
বাজার  থেক িবনা পয়সায় আিম িকছু পােবা না, পয়সা লাগেব। পয়সার জ  আমােক কাজ করেত হেব। সাধারণ একটা 
িজিনষ  থেকই িবশাল কেম র ধারা  নেম আেস। তাই বলেছন  য মুি  চাইেছ তােক এই   া ক যা িকছু আেছ সব 
িকছুর  থেক  বিরেয় আসেত হেব।  
 
 িযিন সকাম ধম , অথ   আর কাম এই িতনেটেক ত াগ কেরেছন আর আকা া রিহত হেয়  গেছন মােন িনরাকা ী 
িতিন মুি   পেয় যােবন। এখােন সকাম ধম  বলা হে ,  যমন আিম হির াের তীথ  করেত যাি ।  কন যাি ? আমার পূণ  
হেব। বলেছন এই পূণ  কামনাও থাকেব না। হির ার ভগবােনর তীথ      , অেনক মহাপু ষরা এখােন তপ া কেরেছন, 
আিম ভগবানেক ভােলাবািস তাই যাি । আিম অথ    রাজগার করিছ।  কন করিছ? বািড়েত আমার বুিড় মা আেছন, 
আমােক খাওয়া-দাওয়া করেত হেব, ব    এইটু র জ ই অথ    রাজগার, আর িকছুর জ  করিছ না। িক  আিম যিদ মেন 
কির আিম  চুর টাকা আয় কের বড়েলাক হব, অেনক গািড় বািড় থাকেব, এটা হল সকাম অথ  । িঠক  তমিন কােমর 
  ে ও বলেছন সকাম কাম। একজন  লাক িবেয় কেরেছ।  কন কেরেছ? আমার একটা স ান চাই। এই পয    িঠক 
আেছ। িক  তারপরও  ভাগ কেরই যাে , এইটােক িনেষধ করা হে । যখন  কউ এই িতনেট িজিনষেক বাদ িদেয় িদল, 
সকাম ধম , সকাম অথ   আর সকাম কাম আর সােথ সােথ িনরাকা ী,  কানও আকা া  নই, জীবেন  যমন  যমন আসেছ, 
 যমন  যমন চেল যাে ,  সই রকমই জীবেন আসেছ যাে । তখন  স মু  হেয়  গল। সব ধেম ই যারঁ ম ু হেয় যান, 
তারঁা এইভােবই ম ু হন। আসেল মা ষ এই ভােব থাকেত পাের না, তাই বলা হয় ঈ ের ভি  কর। ঈ ের ভি  হেল 
ঈ েরর  িত এত ভােলাবাসা আসেব  য এই িজিনষ েলা আপনা  থেকই খেস পেড় যােব।  
 
 আবার একটা খুব    পূণ   কথা বলেছন, যখন মা ষ শারীিরক ও মানিসক সব স  েক ত াগ কের  দয়,  কান 
স  ই তার  নই। গীতােতও আেছ স   ভবা    কা মা    ত   া সব া ন েশষ তঃ, সব স  েক মন  থেক ত াগ কের 
িদেয়েছ, কত েব র বাইের  স িকছুই করেব না। আমােক একটা বড় বািড় করেত হেব, এটা হেয়  গল স  । বািড়  তরী 
করেত  গেলই আমােক এখন টাকা  জাগাড় করেত হেব,   ান করেত হেব,  সই   ান িমউিনিসপ ািলিট  থেক পাশ 
করােত হেব, আরও কত রকেমর কাজকম  করেত হেব। িক  আমার একটা আ েয়রও দরকার, িঠক আেছ সহজ ভােব 
 কাথাও একটা ব ব া করেত হে  তখন এটা হেয়  গল কত ব । আর স  াসী যারা হয় তারা সব  স   স  াসী। যারই 
িকছু স   আেছ তােক এখনও অেনক ঘুরপাক  খেত হেব। বলেছন ম ু ঘােসর িশেসর  ভতর  থেক  যমন তার 
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শাঁসটােক  টেন আলাদা করা যায়, িঠক  তমিন  যাগী পির ার  দখেত পাের এই  দহ আর আ া আলাদা। ঠা র  কেনা 
নারেকেলর উপমা িদে ন, খেড়া নারেকল  যমন শাঁস আর  খাল আলাদা হেয় যায়, নাড়েল ঢপর ঢপর কের  তমিন যখন 
িস  হেয় যান িতিন এই  দহ আর আ া আলাদা  দখেত পান। জীব যখন  যাগ  ারা আ ার যথাথ     পেক দশ ন কের 
 নয় তখন ি েলােকর িযিন অধী র িতিনও আর তােক বেশ রাখেত পােরন না। িতিন তখন ঈ েরর সে  এক হেয় যান। 
 ীকৃ  এই সব বেল অজু নেক বলেছন ‘ হ অজু ন! এই কথা েলা তুিম মন িদেয়  নেছা  তা, এর আেগ রেথ বেস যখন 
আমার কথা  নিছেল তখনও এইভােব মন িদেয়  নিছেল িক  পের সব ভুেল  গছ, এবার িঠক মত  েনছ  তা’। এই 
কথা বলার পর  ীকৃ  বলেছন, আমার িব াস যার িচ  সব সময় ব   মােন মন ছটফট করেছ,  য  ােনর উপেদশ 
পায়িন মােন  াথিমক ভােব সাধনা কের িনেজেক   িত কেরিন আর যার অ ঃকরণ    নয়  সই ব ি   কান িদন 
এ েলা বুঝেত পারেব না। 
 
 অ গীতা পেব র মেধ ই অেনক  ছাট  ছাট গীতা আেছ। এর মেধ   া ণগীতা নােম একটা  ছা  গীতাও আেছ। 
 ীকৃ   যখােন অজু নেক বলেছন  তামার সব িকছু পির ার হেয়েছ  তা।  সখােনই অ গীতা  শষ হেয় যাওয়ার কথা, িক  
এখনও  ীকৃ  অজ  ুনেক উপেদশ িদেয় যাে ন।  া ণগীতােত একজন  া ণ িযিন খুব  ানী পু ষ িছেলন, আর তাঁর  ী 
তােঁক খুব   া ভি  করত। একিদন তারঁ  ী  া ণেক িজে স করেছন, আিম  তা অ  িকছুই জািননা  ধ ুআপনােক 
 সবাই কের  গলাম তাই মৃতু র পর আমার িক গিত হেব? আর আপনােক  য আিম  ামী  েপ  পলাম এর ফল িক হেব? 
 া ণ তখন  া ণীেক বলেছন ‘তুিম িচরিদনই পাপ  থেক দেূর  থেকছ তাই  তামার এই   েক আিম অ থা িনলাম না। 
যােদর  ান াি  হয়িন, অথ  াৎ যারা আ  ান লাভ কেরিন তারা িক  কাজ ছাড়া থাকেত পােরনা। যারাই বেল আিম কাজ 
ছাড়া থাকেত পািরনা তার মােনই বুেঝ িনেত হেব তার  ান হয়িন।  ম াহে মব িন য  ি  কম  ণ া  ান ব িজ  তাঃ। 
 ন  ম  ং ন চ  লাে ক হি  ু  ত ম িপ ল  ে ত। ।১৫/২২/৭। কেম র নােম তারা  ধ ু  মাহ সং হ কের যাে ’। আমরা 
মেন করিছ আিম কাজ করিছ িক  আসেল আমােদর মেন কামনা-বাসনা িগ  িগ   করেছ, এই কামনা-বাসনাই আমােদর 
কাজ কিরেয় িনেয় আরও  মােহর িদেক  ঠেল িদে । ঠা র দি েণ র মি ের ভ েদর মেধ  বেস নানা রকম কথা 
বলেছন তখন একজন ভ  বলেছ ‘আমার  তা পুনজ   িনেয়  কান ভয়  নই, আেরকটা জ  হেল আমার িকছু আেস যায় 
না’। ঠা র বলেছন ‘তুিম বেলা না  তামার এখনও  ভাগ করার ইে  আেছ’। যারাই বেল আিম পুনজ  েক ভয় পাইনা, 
যারাই বেল আিম কাজ ছাড়া থাকেত পািরনা, আিম কাজ করেত করেত  শষ িনঃ াস ছাড়েত চাই। তার মােন এেদর 
এখনও  ভাগ করার ই ােক দমন করা    হয়িন,  ভাগ করার ই ােক দমন করা    হয়িন মােন  তামার  মাহ এখনও 
নাশ হয়িন। এই কথাই  া ণ িনেজর  া ণীেক বলেত চাইেছন। বলেছন ‘যারা   াতীত হয়িন তােদর মেন কখন শাি  
আসেত পারেব না। এই অিবনাশী   েক, অিবনাশী এই শ িট আমােদর শাে  ভগবােনর   ে   ায়ই ব বহার করা হয়, 
অিবনাশী মােন যাঁর কখন নাশ হয় না। এই  ে র কখনই িবনাশ হয় না, িক  িতিনই একমা  আেছন, িতিন ছাড়া আর 
িকছু  নই এই কথা বেল বলেছন  াে ণ ন ন ত    য়ং না াদ ং  চব িজ য়া।  শ  ে নন ত দ ৃ ং ম নস া 
 বগম  ে ত।।১৫/২২/১২। এই ঈ রেক নাক িদেয়  াণ করা যায় না, িজ া িদেয় তাঁেক আ াদন করা যায় না, অথ  াৎ 
 কান ইি য় িদেয় তাঁেক জানা যায় না। এমন িক মনটাও একটা ইি য়, িক  এই মন িদেয়ও তােঁক জানা যায় না। এই 
সব কথার সােথ িকছ ু িকছ ুসিৃ  তে র কথা আেলাচনা কের বলেছন িকভােব জীব কম  সং হ কের আর একটার পর 
একটা  যািনেত ঘুরেত থােক। এর মেধ   া ণ আবার িকছ ুকািহনীও বলেছন। 
 
 এরপর  া ণ অ য ািমর ব াপাের বলেছন। আমােদর যিদও মেন এই জগৎ, আমােদর ইি য় েলা িনেজর মতই 
চলেছ, িক  তা নয়, িঠক িঠক আসল হে ন আমােদর অ য ামী, িযিন আমােদর  ভতের অব ান কের আেছন। এে ক া 
  ন াি   তে তা ি ত ীে য়া  য া   য় ম হম    বীিম।  তনা িশ া   ণ া সৈ দব প ুর হতা দান বাঃ স ব  এব।। 
১৫/২৯/২। িযিন জীব েপ  দেয় অব ান কেরন, জগেত একমা   সই নারায়ণই    িতিন িভ  অ   কহ    নাই।    
এক অপর  কউ    নয়। আমরা  য অেথ      মেন কির, আসেল    িঠক তা নয়। ঠা র  যটা বারবার বলেছন 
সি দান ই   , একমা  িতিনই   ।  যাগশাে ও ঈ রেকই বলা হে  স পূেব ষ া ম িপ   ঃ ক ােলন া ন বে  দ া ৎ। 
 সইজ   দখা যায় যাঁেদরই   র দায়ী  পালন করেত হয় তারঁা  চ  িবনয়ী হেয় যান,  যমন মহ দ বলেছন আিম 
পয়গ র িতিনই    আিম তাঁর কথা েলা  ধু  তামােদর বেল যাি । এর আেগ আমরা সাধু   র িসংএর কথা 
বেলিছলাম। সাধ ু  র িসংএরও একবার মেন হেয়িছল একটা নতুন স দায়  তরী করেত হেব। িক  পের তাঁর মেন িক 



271 

 

মহাভারত-২০১১/রামকৃ  িমশন িবেবকান  িব িবদ ালয়/সমপ  ণান /ভারেতর আধ াি ক ঐিতহ া 

হল  সখান  থেক সের এেস িতিন বলেলন  যমন আেছ  তমনই থা ক। ঠা রও বলেছন – আমােক  কউ   , কত া ও 
বাবা বলেল আমার গােয় কাটঁার মত  বঁেধ।  কারণ    একমা  ঈ র, কত া একমা  ঈ র বািক যা আেছ সব জড়, 
ছােদ জল পড়েছ আর ছােদ হািত, বাঘ ইত ািদর মুখওয়ালা পাইপ লাগােনা আেছ  সখান িদেয় জল পড়েছ, জাগিতক    
এর  বশী িকছু নয়। আসল    আমােদর অ ের িযিন অ য ামীর  েপ িবরাজ কের আেছন িতিনই   । জাগিতক    
আমার কােন ম  িদেয় বেল িদেলন ‘ওঁ নমঃ িশবায়’ এই ম  জপ কের যা। িশবই সব িকছু হেয়েছন, তােত আমার িক 
হেব? আিম এবার যখন এই ম  জপ করেত    কের িদলাম, অেনক িদন ধের িন া ভি  িনেয় জপ করেত করেত 
আমার  ভতের িযিন অ য ামী  েপ আেছন,  সখান  থেক মে র এই অথ  টা, িশবই সব িকছু হেয়েছন,    হেত    
কের।  ত কিট শে র িতনেট িদক থােক,  থম হল শ , ি তীয় শে র একটা অথ   থােক, তৃতীয় িদকটাই হল  ান। 
আমােদর কােছ শ , অথ   আর  ান এেকবাের  েধ জেলর মত িমেশ আেছ,  কানটাই আলাদা কের ধরেত পািরনা। 
একটা িশ  যখন কােঁদ তখন  সটা আমােদর কােছ  ধ ুশ  মা । িক  িশ র মা বুঝেত পাের বা ার এখন িখেদ 
 পেয়েছ বা ঘুম  পেয়েছ, মা শে র অথ  টা বুঝেত পাের। বা ার মার কােছ, শ    , অথ      আর  ান   । িক 
 ান? বা ােক এখন খাওয়ােত হেব।  
 
 আধ াি ক  ান যখন হয় তার আেগ এরও িতনেট িদক থােক, শ , অথ   আর  ান। আমরা এখােন  য 
আধ াি ক িবষয়  েলা আেলাচনা করিছ এর শ  েলা আমােদর কােছ পির ার হেয় আসেছ, অথ   কতটা পির ার হে  
বলা যােব না,  ােনর  তা  কান   ই উঠেব না।    যখন বলেছন ওঁ নমঃ িশবায় তখনও এটা শ   েপ পির ার িক  
  ও জােনন এর অথ   আমার িকছ ুপির ার হেব না। তাই    িশেবর ছিব  দিখেয় বেল িদেলন এই  য িশবেক  দখছ 
িতিনই সব িকছু হেয়েছন। ওঁ মােন িক? ওঁ মােন  বাঝােত িগেয়    একটা বই িলেখ  দেবন হয়েতা িক  তােতও 
আমােদর কােছ পির ার হেব না। িক  যখন ওঁ নমঃ িশবায় জপ করেত    কের িদলাম আর দীঘ  িদন ধের জপ করেত 
করেত হঠাৎ আমার কােছ মে র পুেরা অথ  টা    হেয় উঠেব। এই   টা বাইের  থেক এেস কের িদে ন না,  ভতর 
 থেকই    হে ।  
 
     য    কের  দন না তা নয়,   ও    কের  দন। িক  কার   ে  করেছন?  যমন ঠা র নেরেনর 
  ে  কের িদেলন। আধ াি কতার   ে  আমােদর কােছ শ  শ ই  থেক যায়। িক  জাগিতক   ে  যখন বািড়েত 
িগেয় বলিছ ‘মা আমােক  খেত দাও’। মা শ টা  নেলন, শ টা   , তার অথ  টা    আর  ানটাও   । আবার যখন 
  র ডাকেছ তখন আমরা িকছুই বঝুেত পারিছ না   রটা িক বলেত চাইেছ িক  অেনেক বুঝেত পাের, এখােন শ টা 
আমােদর কােছ    িক  অথ   িকছুই বুঝেত পারিছ না।  ান  যটা হয়  সটা  ভতর  থেকই হয়,  সইজ   া ণ বলেছন 
অ য ামীই   , অ য ামী ছাড়া  কউই    নয়, আসল    িতিনই। সব  ান  সখান  থেকই আসেছ। খুব  সাজা িহসাব, 
আমরা যা িকছু এখােন অধ য়ণ করিছ তার সব িকছুর উৎস হল  বদ।  বদ  কাে েক এেসেছ? ভগবােনর মুখ  থেক  বদ 
 বিরেয়েছ। তাহেল  শষ     ক? ভগবানই    হেয়  গেলন। ঠা র তাই বলেছন সি দান ই   ।  বলুড় মেঠ আিম 
 ামী ভূেতশান জীর কােছ দী া িনেয় থািক, িকংবা  ামী িবরজান জী বা  ামী বীের রান জীর কােছই দী া িনেয় 
থািক এেত আমার ব ি ে র িক  কান পিরবত ন হে ? সবার   ে   সই একই ই  থাকেবন, একই ব ি   থাকেব 
তােত আলাদা আলাদা   র কােছ দীি ত ব ি র মেধ  পিরবত নটা  কাথায় হে ? তাই আিম  ামী আ  ান জী 
মহারােজর কােছই দী া িনেয় থােক িকংবা  ামী গহনানে র কােছই দী া িনেয় থািক তােত আমার িক এেলা  গল। যিদ 
আমরা  বলুড় মেঠ দী া না িনেয় ইসকেন িনতাম তাহেল আমােদর ব ি   পুেরা আলাদা হেয়  যত। ওখােন না িনেয় 
যিদ আমরা কাশীর িশবমি ের দী া িনতাম তাহেল আরও আলাদা ব ি    তরী হত। এইসব   ে    র আলাদা 
মাহা   হয়, কারণ পুেরা ব ি  টা পাে  যাে । আবার এই আলাদা আলাদা পেথ যখন সাধনা কের এেগােত থােক 
তখন  শেষ িগেয়  দেখ িতিনই আেছন, সবই  সই এক ঈ র। ঠা র ইসলাম ধেম  সাধনা কের  য অ ভূিত পাে ন, 
 ী ান ধেম  সাধনা কের  সই একই অ ভূিত পাে ন। তাহেল   র তফাৎ আর  কাথায় রইল?  সইজ  এইখােন 
বলেছন    এক  সই অ য ামী। আসেল সাধনা করেত করেত একটা অব ার পর যত শা  পড়াই থা ক না  কন তখন 
 স েলা  কান কােজই লােগ না। তখন িনেজর মনই    হেয় যায়। মন যখন    হেয় যায় তারপরই িঠক িঠক সাধনা 
   হয়।  সটাই এখােন বলেছন এেক া  ে রা ন  াি  ি তীয় া,    এক ি তীয়  কান     নই।  সই     কাথায়?  দেয় 
অ য ামী  েপ িবরাজ কের আেছন।  শষ অব ায় িনেজর মনই    হয়, মনেক পিব  না করেল িকছুই  ান হেব না। 
আসেল আমােদর না আেছন সাধন, ভজন, না আেছ িচ ন মনন, তাই আমরাই এই     সই    িনেয়  বশী মাতামািত 
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কের  বড়াই। কথামৃেতও আেছ  শষ অব ায় মনই    হয়।  শষ অব ােতই নয়,  থম  থেক মনই  তামার    
 ামীজীও বারবার বলেছন All knowledge comes from within, information comes from outside but 
knowledge comes from within। আিম যত শা  কথা  েন যাই, যতই আিম মহা ােদর  পছেন ঘুরঘুর কির না 
 কন িকছুই  ান হেব না।  কাথা  থেক  ান হেব?  ভতর  থেক হঠাৎ একিদন একটা  ােনর  ুিল  উৎসািরত হেয় বেল 
 দেব এটা এই এই। এত িদন আমােক  যটা শা  আর মহা ােদর কাছ  থেক  যটা  ভতের এেসেছ  সটা কতক িল 
তথ ।  সইজ ই বলেছ    এক অ য ামী। িযিন অ য ামী িতিনই পরমা া।  সই   র শি েতই সব দানবরা পরা  হয়। 
 
   র কথা বলার পর বলেছন এে ক া ব ুন  াি  তেত া ি তীে য়া  যা   য় ম হম   বী িম।  তনা িশ া 
বা বা ব ুম ঃ স ষ য়ঃ প াথ  িদ িব  ভা ি ।।১৫/২৯/৩। ব  ুএক।  থেম বলেলন    এক, িতিন  দেয় অ য  ামী 
 েপ বাস কেরন, িতিনই পরমা া। এবাের বলেছন, ব ু এক।  কাথায় বাস কেরন?  দেয়ই বাস কেরন। িতিনই 
পরমা া। িতিন ছাড়া আর  কউ ব  ুহয় না। আধ াি ক ভাব না হেল সিত কােরর ব ু কখনই  তরী হয় না। কা র  িত 
সিত কােরর ভােলাবাসা তখনই হেব যখন তার মেধ  আধ াি ক ভাব আসেব। আধ াি ক ভাব স   ব ি র সােথ যিদ 
আধ ািতক ভাব স   ব ি র ব ু  হয় তার মােন পরমা ার সােথ পরমা ার ব ু । এর বাইের বািক যত স ক   সবই 
 লনােদনার স ক ,  ােথ  র স ক । মা  ছেলেক বেল, আিম  তামােক এত িদন ধের বড় কেরিছ তুিম বউেয়র িদেক  বশী 
না তািকেয় আমার িদেক নজর দাও, এটাই হল  লনাদানার স ক । তৃতীয় বলেছন একঃ   াতা নাি  তে তা ি তীে য়া 
 যা   য় ম হম   বী িম । তি     ের ৗ   বাসং ি ন   শে া গ তঃ স ব েলাকাম র   ।।১৫/২৯/৪।   াতা 
এক, িতিন অ য ামী। আিম যা কথাই বিল এই জগেত  কউ  নই  সই কথা  শানার একমা  িতিনই অ য ামী  েপ আমার 
সব কথা  শােনন। এখােন   াতা  ই অেথ   ব বহার করা  যেত পাের। মহাভারেতর সময়  বিদক  ভাব থাকার জ  
  াতার এখােন আেরকট অথ   হেত পাের   াি য়, মােন  া ণ,  যখান  থেক িশ া পায়।  েটাই অথ   হেত পাের। 
তারপরই বলেছন এেক া    া নাি  তেতা ি তীে য়া  যা   য় মহম   বী িম ।  ত িশ া   ণা সৈদ ব  লােক 
ি  াঃ প গাঃ স ব  এব। ।১৫/২৯/৫। শ  এক, িতিন  দয়ি ত অ য ামী। বলেছন তারঁই   রণােত সপ , ব  ািদরা 
 ভতের অ   ািণর  িত   ষ ভাব রােখ। এিট িহ  দশ েনর অত      পূণ   একিট ত । আিম যখন মােক ভােলাবাসিছ, 
মা যখন আমােক ভােলাবাসেছ তখন বিল মােয়র  ভতের  য মাতৃভাব, স ােনর  িত মােয়র  য   হ মমতা  সটা ঈ রই 
মােয়র মেধ  িদেয়েছন। মা বা ােক   হ করেছন, আদর করেছন আর তার পােশই একিট সাপ ফণা তুেল বা ােক দংশন 
করেত আসেছ, এই সােপর মেধ   য িবষ, অপেরর  িত  য সােপর   াধ  কাে েক এেসেছ? এটাও  সই ঈ েরর  থেক 
এেসেছ।  সেমিটক ধেম   ী ানরা বলেব ইিভল বা শয়তান  থেক যত খারাপ িজিনষ েলা আসেছ। ভগবােনর  যমন 
এ ে লস আেছ  তমিন শয়তােনর আেছ  ডিভল। সাপ, বাঘ বা  য েলা খল  কিৃতর এ েলা সব  ডিভল। মা েষর মেন 
কখন এ ে ল  েবশ কের কখন  ডিভল  ঢােক। এ ে ল মা ষেক িদেয় ভােলা কাজ করায়,  ডিভল সব সময় খারাপ 
কাজ করায়।  সেমিটক ধেম র এই মত। িক   বদাে র এেকবাের িনিদ    মত হল মােয়র  য মাতৃ   বাধ  সটা  যমন 
ভগবােনর  দওয়া আর সােপর  য িবষ  সটাও ভগবােনর  দওয়া।  সইজ  আমােদর মেধ  খুব  চিলত কথা হল িতিনই 
সাপ হেয় দংশন কের আর িতিনই ওঝা হেয় সারান। ঠা র তখন কাশীপুের গলেরােগ শয াশায়ী, নেরনািদ যুবকরা 
িদনরাত কাশীপুের  থেক তারঁ  সবা কের যাে ন। নের নাথ দে র মা ঠা েরর কােছ একবার ঝগড়া করেত এেসেছন – 
িক িদনরাত  হ  হ কের  বড়াে , সামেন পরী া, আপিন ওেক বলুন বািড়েত িগেয় পড়ােশানা কের পরী াটা িদেত। 
ঠা র সে  সে  বলেছন –  া ঁ াঁ, আিম এ ুিণ ওেক বািড়েত পািঠেয় িদি , িন য়ই ওেক বািড়  যেত হেব আর 
পরী া িদেত হেব।  ঘাড়ার গািড়েত আসেত আসেত নেরেনর মা বলেছন,  দখিল পরমহংস মশাইও  তােক বািড়  যেত 
বলেছন। নেরন  হেস বলেছন – ঠা র  চারেক বেলন চুির করেত আর গৃহ েক বেলন সজাগ থাকেত। মা যখন স ানেক 
চ ুন  দয় তখন স ােনর শরীর মেন  ােণর  জায়ার বেয় যায় আর সাপ এেস যখন চ ুন  দয়  সই  াণই    হেয় যায়, 
এই  েটাই িক  ভগবােনর। এ েলা আমরা মানেত পািরনা, মানেত না পারার সম াটা আমােদর তােত িকছু যায় আেস 
না, িক  এটাই সত । 
 
 এখােন একটা কািহনী িনেয় আসা হেয়েছ, যিদও এই কািহনীিট উপিনষদ  থেক  নওয়া িক  মহাভারত একটু 
পাে  িদেয়েছ। উপিনষেদ আেছ একবার  জাপিত   ার কােছ  দবতা, দানব আর মা ষ িশ া িনেত  গেছ।  জাপিত 
 দবতােদর বলেলন ‘দ’ ‘দ’ ‘দ’। এখােন এেস কািহনীটা অ  রকম,   ার কােছ একবার  দবতা, ঋিষ, সপ  আর 
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অ ররা িগেয়েছন জগেতর ব াপাের িশ া িনেত।   া এেদর সবাইেক  ধ ু বেল িদেলন ‘ওঁ’, ওঁ ছাড়া আর িকছু 
বেলনিন।   া যখন ওঁকার কেরেছন তখন িনেজর মত উ ারণ করেত করেত চারজন চার িদেক চেল  গল। িনেজর মত 
ওঁকারেক উ ারণ করার ফেল ওঁেক িঠক পির ার ভােব  হণ না কের িনেজর িনেজর মত অথ   িবচার কের  সইভােব 
 েয়াগ করেত    কের িদল।  থেম  তষাং   ব মা ণানাম ুপে দশ শৃ তা  । সপ া ণ াং দ ংশ ে ন ভ াবঃ  বৃ ঃ 
পূব ে মব তু।।১৫/৩০/৪। সাপরা বুঝল দংশন করেলই আমােদর শি  বৃি  হেব। অ র াণ াং  বৃ ু  দ ভ াব ঃ 
 ভাবজঃ। দান ং  দব া ব বিস তা দম ে মব মহষ  য়ঃ। ।১৫/৩০/৫। অ ররা দ  করেত থাকল।  দবতারা বুঝল দান 
করেত হেব আর ঋিষরা বুঝল ইি েয়র সংযম করেত হেব। বলেছন, তারপর  থেক জগেত সম   ািণেদর মেধ  এই চার 
ধরেণর  ভাব এেস  গেছ। একই   র চারজন িশ , চারজনেকই একই কথা বলা হল িক  চারজন চার রকেমর অথ   
বুঝল। সাপ বুঝল দংশন করেত হেব, অ র ভাবল দ  করেত বলা হেয়েছ,  দবতারা বুঝল আমােদর দান কের  যেত 
হেব আর ঋিষরা বুেঝ িনল    ইি য় সংযেমর কথা বলেছন। এইসব বলার পর বলেছন, তাহেল আসল     ক? 
অ য ামী। িক  চারজন চার রকম  কন অথ   করল? উপিনষেদ এই ভাবটা অেনকবার এেসেছ, একই কথা বলা হয় িক  
চারজন তােক চার রকম ভােব অথ   কের। িকভােব অথ   কের? যার  যটা পছ , যার  যমন ভাব। ঠা র এই ভাবটােক 
একটা খুব   র গে র মাধ েম বুিঝেয় িদে ন।  ভার রােতর আবছা অ কাের একজন  লাক রা ায় পেড় আেছ। একটা 
 চার  দেখ ভাবেছ, ব াটা সারা রাত চুির কের এখন রা ায় পেড় আেছ। এরপর একজন মাতাল ওখান িদেয় যাওয়ার 
সময়  লাকটােক  দেখ বলেছ ‘ব াটা এমন মদ  খেয়েছ  য রা ায় উে  পেড় আেছ’। একজন সাধু যাে ন িতিন ভাবেছন 
‘সারা রাত ধ ান কের এখন ঈ েরর ভােব িবেভার হেয় রা ায় পেড় আেছ’। িতনজন একই িজিনষ  দখেছ িক  আলাদা 
আলাদা ভােব বণ  না করেছ, যার  যমন ভাব  স  সই রকম  দখেছ। এইটাই এখােন বলেছন  শষ কথা হল অ য ামীই 
একমা    । 
 
 এইভােব  া ণ িনেজর  া ণীেক অেনক উপেদশািদ  দওয়ার পর অ গীতার অ গ ত  া ণগীতােত খুব   র 
একটা সংলাপ আেছ, এেক বলা হয় রাজা জনক ও  া ণ সংবাদ।  কান কারেণ রাজা জনক এক  া েণর উপর খুব 
অস   হেয়  গেছন। অস   হেয় রাজা জনক বলেছন তুিম আমার রাজ   ছেড় চেল যাও।  া ণ জানত রাজা জনক 
হেলন    ানী। ইত ু ঃ  ত ুবাচাথ  া েণা র াজস ম  । আ চ   ি বষয়ং র া জ   যাব াং ব বে শ ি তঃ ।। 
১৫/৩৭/৩। িতিন রাজা জনকেক িজে স করেছন ‘যা বা ং ব বেশ ি তঃ, আপনার বেশ মােন অধীেন যতটু  রােজ র 
সীমানা আিম তার বাইেরই  তা চেল যাব’?  া েণর এই কথা  েন রাজা জনক খুব িচ ায় িনম  হেয়  গেলন আর উ  
িন াস ত াগ করেত লাগেলন। অেনক ণ িচ া করার পর বলেছন ‘আিম অেনক িবচার করার পর  দখিছ এই জগেত 
সিত ই আমার বেল িকছু  নই’। এর আেগও আমরা বেলিছ িমিথলার উপর এক আশীব াদ িছল  য িযিন িমিথলার রাজা 
হেবন িতিন সব সময়ই    ানী হেবন। িমিথলার রাজা এখন  ানী পু ষ িক  রাজ  চালােত িগেয় একজন  া ণ 
অপরাধ করার জ  তােক দ  িদেত হে  তুিম আমার রাজ   ছেড় চেল যাও। তখন  সই  া ণ বলেছন, আপিন িবচার 
কের বলুন আপনার কতটু  রােজ র সীমানা তাহেল আিম  সই সীমানাটা অিত ম কের চেল যাব। রাজা জনক তখন 
অেনক  ভেব বলেছন আমার সীমানা বলেত িকছুই  নই। আসেল    ানী িযিন তারঁ মম  বেল িকছুই  নই। রাজা জনক 
পূণ      ানী, এর আেগ িতিন   াচায েক বলেছন পুেরা িমিথলাও যিদ পুেড় যায় তােত আমার িকছ ুযায় আেস না। এই 
জগেত আমার বলেত িকছুই  নই। তাহেল  া ণ িমিথলার রাজার  দশ  ছেড় িক কের  বিরেয় যােব। তখন রাজা জনক 
 সই  া ণেক দ   থেক িন িৃত িদেয় িদেলন। রাজা জনক িবচার কের  দখেছন রাজ  বেল আমার িকছ ু  নই, আর 
তানাহেল পুেরা িব   া  আমার রাজ । কারণ িতিন    । এখােন  েটা ভাব আেস, একটা ব   প আর    প। 
এই কলমটার  েটা স া, একটা এই কলম ব   প আর     প মােন িতিনই এই কলমটা হেয়েছন। আধ াি ক 
সাধনায় সব সময় এই  েটাই হয়, ব   েপ সব সময় ত াগ আর     েপ  হণ। রাজা জনক যখন ব   েপ  দখেছন 
তখন  দখেছন আমার  তা রাজ  বেল  কাথাও  নই, তখন ব   েপ ত াগ হেয়  গল। আবার যখন ব   েপ  হণ করেছন 
তখন  দখেছন পুেরা িব   া  আমারই।  া ণ এখন তাই  কাথায় যােবন?  কাথাও তােক আর  যেত হল না। আসেল 
 া ণও  ানী িছেলন। পের  সই  া ণ বলেছন ‘ দখুন! আিম হলাম ধম রাজ। আিম পরী া িনেত এেসিছলাম আপিন 
িঠক িঠক ধেম   িতি ত িকনা।  সইজ   া ণ হেয় এই অপরাধ কেরিছলাম’। 
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  া ণীেক এইভােব  া ণ অেনক উপেদশ িদেয়  শেষ বলেছন ‘তুিম  জেন নাও আিম হলাম  সই পূণ    ’। 
তখন আরও অেনক ত  কথা বেল  শেষ   ীকৃ  অজু নেক বলেছন ‘এই  য  া েণর কথা  তামােক বললাম এই হেলন 
ঈ র আর এই  া ণী হেলন  কিৃত অথ  াৎ বুি । পরমা া এই বুি েক উপেদশ  দয়,  সই উপেদশেক অ সরণ কের বুি  
আে  আে  উপেরর িদেক উঠেত থােক’। এর পর  ীক ৃ অেনক উপেদশ িদেয় যাে ন, রেজা ণািদ িনেয় অেনক কথা 
বলেছন। এর আেগও আমরা এই িনেয় আেলাচনা কেরিছ।   
 
 ীক ৃ ে র ি দব শি  ে ত পরী ি  ৎএর  ব ঁ েচ ও ঠা 
 অিভম   যখন   ে ে র যুে  মারা িগেয়িছল তখন  ী উ রার গেভ  তার এক স ান িছল, এই স ানই 
পরীি ৎ। অ  ামা যখন গভ ি ত স ােনর উপর   া  চািলেয় িদেয়িছল তখন  ীক ৃেক  য  াথ  না করা হেয়িছল এই 
 স টাই আবার ভাগবেতও আসেব। তখন  ীকৃ  উ রােক বলেছন ‘ দেখা উ রা! আিম ক ণ িমথ া কথা বিলনা, আিম 
বলিছ এই গভ   িশ র  কান িকছুই হেব না,  স    শরীর িনেয়ই জ   হণ করেব। আমার এই কথার  জােরই এই িশ  
 বেঁচ উঠেব’।  ীকৃে র িদব  শি েতই পরীি ৎ  বঁেচ িগেয়িছল।  ীক ৃ বেল যাে ন  না প ূব ং ম য়া িম থ া   ে র ষ  িপ 
কদাচন। ন চ যু াৎ পর াবৃ  থা স ীবতা য়  ।। যথ া  ম দিয় েতা ধেম  া  া ণ  িব ে শষতঃ। অি ভমে াঃ 
 ে তা জাে তা ম ৃেতা জীব য় তথা।। য থা সত   ধম   ম িয় িনত ং  িত ি ে তৗ। তথা ম ৃতঃ িশ র য়ং 
জীবতাদিভ ম  জ ঃ। ।১৫/৮৭/১৯-২০-২২। ‘আিম  খলার ছেলও িমথ া কথা বিলিন, য ু  থেক কখন পািলেয় যাইিন, 
এই শি র  ভােবই অিভম  র এই িশ   জেগ উঠেব। ধম ,  া ণ আমার িবেশষ ি য়, এই পূেণ র  ভােবই এই িশ  
 বেঁচ উঠেব। সত  ধম  সব সময় আমার উপর  িতি ত, এই পূেণ র  জােরই অিভম  র িশ   জেগ উঠেব’। আমরা 
অেনেকই  ীকৃে র নােম বিল  ীক ৃ অেনক সময়ই এই িমথ া কথা  সই িমথ া কথা বেল এেসেছন, যুে র সময় অেনক 
রকেমর ছল চাতুির কেরেছন। িক  আদেপই তা নয়, িতিন আসেল সত  ধেম  সব দা  িতি ত িছেলন। আর এমন ভােব 
অনাস  িছেলন  য জগেতর  কান িকছুর  িত তারঁ  কান ধরেণর আসি  িছল না। এই ভাবটাই আমরা ঠা েরর একটা 
কািহনীেত পাই, ব াসেদব যমুনা পার হেবন  সই সময়  গাপীেদর বলেছন আমার খুব িখেদ  পেয়েছ  তামােদর কােছ িক 
ননী  ীর আেছ আমােক  খেত দাও।  গাপীরা সবাই ব াসেদবেক  খেত িদেলন, িতিনও খাওয়ার পর বলেছন, ‘ হ যমুেন 
আিম যিদ িকছু  খেয় না থািক তাহেল তুিম  ই ভাগ হেয় যাও, আমরা  তামার মাঝখান িদেয়  হেঁট পার হেয় যাই’। সে  
সে  যমনুা  ই ভাগ হেয়  গল, ব াসেদব আর  গাপীরা  সই পথ িদেয়  হেঁট যমুনা পার হেয়  গল।  গাপীরা িজে স 
করল, আপিন সব খাওয়া সে ও  কন বলেলন আিম  তা িকছু খাইিন? ব াসেদব বলেছন, আিম  তা িকছু খাইিন, আিম 
আর শরীর আলাদা, ওটা  তা শরীরেক আ িত  দওয়া হেয়েছ। এই সব বলার পর বা ািট অ  স ালন করেত    
কেরেছ। এই সব গ   েনই  লােকরা মেন কের সাধুবাবারা সব িকছ ুকের িদেত পােরন। ঠা র বলেছন – আিম ভাত 
 বেড় িদেয়িছ শালারা তাও  খেত চায় না। সাধু মহা ারা আমােদর জ  িক আর করেবন? আমােদর জ  ভাত রা া কের 
 দেব,  বেড়  দেব িক  িচেবােত  তা আমােদরেকই করেত হেব। যিদ িচেবােতও না হয় িক  হজমটা  তা আমােদর 
িনেজরেদেকই করেত হেব। মা ষ িনেজ  থেক িকছুই করেত চায় না। কথামেৃত আেরকিট গ  আেছ।    সকালেবলা 
িশ েক বলেছ ‘ওের এবার উেঠ রা াবা া করার  জাগড় কর’। িশ  বলেছ ‘না   েদব আিম এখন জেপ আেছ’। ‘ বশ 
 বশ,  তামােক িকছ ুকরেত হেব না, জপ কর’।    িনেজই এবার রা াবা া করেত লাগেলন।    রা া কের িশ েক 
ডাকেছন ‘ওের, এবার ওঠ আসন-টাসন লাগা, খাওয়া-দাওয়ার ব ব া কর’। ‘না    আিম এখন জেপ আিছ’। ‘না বাবা 
িঠক আেছ তুিম জপ কর’।    িনেজই ভাত-ডাল  বেড় সব ব ব া কের িশ েক বলেছন ‘ওের ভাত-টাত সব বাড়া হেয় 
 গেছ এবার এেস  খেত  বাস’। িশ  তখন বলেছ ‘সকাল  থেক   বাক   বার উ  ন হেয়  গেছ আর কত উ  ন 
করব, তাই আিম আসিছ’। কােজর সময়  কউ  নই, িক  খাবার সময় সবাই এেস হািজর হেয় যােব। সবাই এইটাই চায়।  
 
য   ে ল  ন উেলর গ ড়া গ িড় 
 এখান  থেক মহাভারত আবার িবিভ  কািহনীর মেধ  ঢ ুেক যাে । কািহনী আমােদর কােছ  কান     নয়। এর 
মেধ  একটা    পূণ   কািহনী আেছ। যুিধি েরর অ েমধ য  হেয়  গেছ,  চুর দানািদ করা হেয়েছ।  সই সময় একিট 
 নউল ওখােন এেস বলেছ এই য   কান য ই নয়।  নউেলর কথা  েন সবাই খুব  রেগ  গেছ। িক বলেত চাইছ তুিম 
এত দান ধ ান করা হল আর তুিম বলছ এই য  িমেথ !  নউল তখন আবার একটা কািহনী িনেয় এেস বলেছ, একবার 
 চ   িভ ে র সময় এক  া ণ িভে  কের িকছ ুছাতু িনেয় এেসিছল। ঐ ছাতু িদেয়  া ণ চারেট  িট বািনেয়েছ। 
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একটা িনেজর জ , একটা কের  ছেল আর বউেয়র জ  আর একটা িনেজর  া ণীর জ ।  সই সময় এক অিতিথ এেস 
উপি ত হেয়েছ। অিতিথ এেস বলেছ আিম খুব  ুধাত  আমােক িশ  িগির িকছু  খেত িদন। অিতিথেক তখন একটা  িট 
 দওয়া হেয়েছ। ঐ একটা  িটেত অিতিথর িখেদ  মেটিন। তখন তােক এক এক কের সব কিট  িটই খাইেয় িদল। 
 া ণরা খুবই অভাব   িছল। অেনক িদন ধেরই তােদর খাবার-দাবার িকছুই জুটিছল না। িখেদর  ালােত চারজনই মারা 
িগেয়েছ।  িট বানােনার সময় িকছ ুআটা  মেঝেত পেড়িছল।  নউলটা  মেঝেত গড়াগিড়  দওয়ার সময় তার শরীের  য 
অংশটােত আটা  লেগিছল  সই অংশটা  ণ  ালী রেঙর হেয়  গেছ। তারপর  থেক  নউলিট সারা িব   মণ কের  বড়াে , 
যিদ এই রকম  কান য   কাথাও হেয় থােক তাহেল  সখােন গড়াগিড় িদেয় বািক অংশটাও যােত  সানার হেয় যায়। 
যুিধি েরর অ েমধ যে র খবর  পেয়  নউল এেস য ভূিমেত লুেটাপুিট খাে  যােত তার শরীেরর বািকটু ও যিদ  সানার 
হেয় যায়। িক  হল না।  সই কথাই  নউল বলেছ ‘ঐ  া ণ অিতিথেক চারেট  িট খাইেয় িদেয় িনেজরা  াণত াগ কের 
তারা এমন পূণ  করল  য আমার শরীরটা  সানার হেয়  গল। আর আপনারা এমনই দান কেরেছন  য শরীেরর বািকটু  
আর  সানার হেত পারল না’। সবাই  েন চুপ কের  গল, িকছ ুবলার আর  নই। কািহনীটা এইখােনই  শষ হেয় যায়। এটা 
 ধ ুমা  একটা কািহনী নয়। ভারেতর আদশ টা িক, ভারতীয়েদর সাধনা িক রকম হেত পাের  সটােকই এখােন  দখােনা 
হেয়েছ। আিম না  খেয় মের যাব  সও িঠক আেছ িক  অিতিথেক কখনই অভু  ও অতৃ  থাকেত  দব না। মহাভারেতর 
কািহনী েলার মাধ েম ত াগ তপ ােক খুব  বশী কের তুেল ধরা হেয়েছ। 
 
ধ ৃ ত রা , স  য়, গা  ারী ও   ী র বাণ    ও মত   ধ া ম ত াগ 
 ধতৃরা  গা ারী সহ এখনও হি নাপুেরর রাজ াসােদই অব ান করেছন। িক   থেক  থেকই তাঁেদর মন  শােক 
ভারা া  হেয় যাে , আমার সব কিট স ানই এভােব মারা  গল। ধ ৃতরাে র খুব ইে  হেয়েছ  ছেলেদর জ  একটা খুব 
ভােলা রকেমর  া ািদ করেবন। িক  ভীম িকছুেতই এই  া ািদ ি য়াকেম র জ  অথ   িদেত রাজী হি ল না। এখনও 
 কৗরবেদর  িত রাগটা ভীম পুেষ  রেখেছ। িক   য কেরই  হাক অথ ািদর ব ব া কের  দওয়ার পর ধতৃরা  খুব ভােলা 
কের  া ািদ করেলন। এরপর িব র এেস ধতৃরা েক বলেছন ‘আপিন এত িদন ধের পা বেদর উপর কত অত াচার কের 
এেসেছন, এখন আর কত িদন এেদর সে  থাকেবন। আপনার এখন উিচত বাণ   অবল ন করা’। একিদন এনারা সবাই 
িমেল গা ারী আর ধতৃরা  স য়েক িনেয় বাণ ি  হেয় জ েল চেল  গেলন। পা বরা এনােদর অেনক কের আটকাবার 
 চ া কের  গেছ যােত হি নাপুর  থেক না চেল যান। একিদন রােতর অ কাের পা বেদর িকছ ুনা বেল এনারা জ েল 
চেল  গেলন। জ েল থাকেলও পা বরা খবরা-খবর িনত। একজন অ  আর গা ারীর  চােখ কাপড় বাধঁা,  জেনই  চােখ 
িকছু  দখেত পাননা। একিদন  সই জ েল দাবানল  লেগ  গল,  সই দাবানেলই তাঁরা পুেড় মারা  গেলন। মহাভারেতর 
মূল কািহনী ভীে র শরীর ত ােগই  শষ হেয় যায়, তারপর বািকটু  খুব তাড়াতািড়  শষ কের  দওয়া হেয়েছ।  
 
য বং েশর ন া শ ও  ীক ৃ ে র মত   লী লা র পিরসমা ি  
 একিদেক যুিধি র হি নাপুের রাজ  করেছন। অ  িদেক  ারকােত  ীক ৃ অব ান করেছন।  সই সময়  ারকােত 
কেয়কজন মুিন এেসেছন।  ারকার যাদবরা তখন  চ  ঔ ত হেয় িগেয়িছল। য বংশীরা ভাবত আমরা  ীকৃ   ারা 
রি ত। তােদর অেনক  মতাও হেয় িগেয়িছল। এইসব কারেণ য বংশীরা খুব অহ াের পিরপূণ   হেয় িগেয়িছল। শা েক 
 মেয় সািজেয় আর কাপেড়র মেধ  একটা পাথর  রেখ এরা সাধুবাবােদর কােছ িগেয় মজা কের বলেছ ‘এই  মেয়িট 
অ ঃস । আপনারা বলুন এর  ছেল হেব, না  মেয় হেব’। ঋিষ বুঝেত  পেরেছন তােঁদর সে  এরা মজা করেছ, িতিন 
তখন  রেগ িগেয় বলেছন ‘মুষল হেব। আর এই মষুল  থেকই  তামােদর পুেরা বংশেক নাশ হেব’।  ীকৃে র কােছও 
খবর  পৗঁেছ  গেছ।  ীকৃ   েন বলেলন ‘আর িকছ ুকরার  নই, সব  খলা  শষ’। তখন ঐ পাথরটােক  ভেঙ  ভেঙ 
টুকেরা কের সমুে র মেধ   ফেল  দওয়া হল, যােত বংেশর িবনােশর  কান কারণ না হেত পাের।  
 
 এরপর য বংশীয় সব রাজপু ষরা সমুে র তীের  ভাস তীেথ    গেছ িপকিনক করেত। িপকিনেক িগেয় যা হয়, 
এখনও যা হয় আেগও তাই হত। সব মদ  খেয় এেক অপেরর উপর অহ ার করেত    কেরেছ। সাত িক আর কতৃবম া 
এই  জনই য বংেশর বড় কমা ার িছেলন।   ে ে র যুে  সাত িক িছেলন পা বেদর িদেক। য বংশ  থেক একমা  
 ীকৃ  আর সাত িকই িছেলন অজু নেদর িদেক। কতৃবম ারা িছেলন  কৗরবেদর িদেক। এখন িপকিনেক এেস এই  জেনর 
মেধ  এক অপেরর সােথ তক াতিক   থেক    হেয়  গেছ  চ  ঝগড়া িববাদ। এিদেক এরা  কউই অ শ  সে  িনেয় 
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যায়িন।  থেমর িদেক    হল হাতাহািত। সমুে র ধাের শণ গােছর মত ল া ল া ঘাস হেয় িছল।  য পাথরেক  ভেঙ 
 ভেঙ টুকেরা কের জেল  ফেল  দওয়া হেয়িছল  স েলাই এখন ঐ শণ গােছর  শকেড়র সােথ আটেক িগেয় মষুল হেয় 
 গেছ। হাতাহািতেত িকছু হে  না  দেখ সবাই ঐ শণ ঘাস উপেড় তুেল এেক অপেরর িদেক তীেরর মত মারেতই  লাহার 
শলার মত সবার শরীের িব  হেত    কের িদল। শণ গােছর  শকেড়  য পাথেরর টুকেরা েলা আটেক িছল  স েলা 
এখন িগেয় শরীের আঘাত হেতই এেক এেক সব মরেত    কেরেছ। এই ভােব পুেরা য বংশ ঐখােনই মের  শষ হেয় 
 গল। আর কপাল এমন, ঐ পাথেরর একটা টুকেরা  বেচ িগেয়িছল। একজন ব াধ ঐ টুকেরাটা িনেয় তীর বািনেয়িছল। 
য বংশ পুেরা নাশ হেয় যাওয়ার পর  ীকৃ  একটা গােছর তলায় িচি ত হেয় অধ শািয়ত হেয় আেছন। ব াধ দরূ  থেক 
একটা হিরণ  ভেব  সই তীরটা চািলেয় িদেয়েছন। তারপর িগেয়  দেখন  ীকৃ । ঐ তীেরই  ীক ৃ শরীর ত াগ করেলন। 
 া ণ ঋিষর অিভশাপ এই ভােবই ফেল  গল।  
 
 ীক ৃ ে র অবত  ম ােন অজ  ু ন শি হ ীন এ বং য বং শী য় ম িহলােদ র র  া ক রেত অ জ  ু েন র অ সফ লতা 
 এই খবর হি নাপুের পা বেদর কােছ আসেতই যুিধি র অজু নেক বলেছন ‘এেদর সব পু ষরাই  তা মারা 
িগেয়েছন এখন  ারকার  মেয়েদর িক হেব! তুিম এ ুিণ  ারকা িগেয় সব  মেয়েদর র া কের িনেয় এস’। অজু ন 
 ারকােত এেস  মেয়েদর িনেয় আসেছন, পেথ ডাকাতরা অজু নেদর আ মণ কেরেছ। দ  , ডাকাতেদর িছনতাই, ডাকািত 
এ েলা ভারেত িচরিদনই িছল। ভারেত ডাকািত িছনতাইেক  থম িনয় ণ করার  চ া হেয়েছ ইংেরজরা আসার পর। 
একদল ডাকাতেদর বলা হত ঠগী বািহনী। এরা  চ  চতুর এবং িহং  হত। তখনকার িদেন মা ষ পােয়  হেঁটই যাতায়াত 
করত। একটা  প হয়েতা এখান  থেক পাটনা  হেঁট যাে । ঠগী বািহনীরা যিদ বুেঝ িনত এেদর সােথ টাকা-পয়সা আেছ 
তখন এরাও এই  েপর সে  সে  চলেত থাকত আর এেদর সােথ ব ু  কের িনত। ব  ু কের িব াস অজ ন কের যখন 
সব  জেন িনল কার সােথ  কাথায় িক িক আেছ তখনই তারা  েযােগর অেপ ায় থাকত িকভােব সব হাতেড় িনেয় যাওয়া 
যায়। এরা রাে  ব ুর মত পােশই  শােব। আবার ঘুম  অব ায় কাউেক খুন করত না। এটাই এেদর ধম   িছল। হঠাৎ কের 
 চিঁচেয় উঠেব ‘সাপ! সাপ’! কের। যখন  েপর  কউ ধরমড় কের উেঠ পড়ত তখন এরা একটা িসে র কাপড় িদেয় 
গলায় ফাসঁ িদেয় খুন কের িদেয় সব িজিনষপ  িনেয় চেল  যত। এেদর পুেরা এক একটা গ াঙ িছল। একটা গ াঙ 
আেরকটা গ ঙেক বুেঝ িনত এক ধরেণর  েড়র মাধ েম। িবিভ   ােদর  ড় রাখত। ঐ  ড়  খেল বুেঝ িনত  য এই 
 লাকটা আমার গ ােঙর িক অ  গ ােঙর। পাটনা আর কানপুেরর মেধ  এরা সব  থেক  বশী সি য় িছল। একজন বৃিটশ 
 শাসক একবার উেঠ পেড়  লেগিছেলন এেদরেক এেকবাের  শষ কের  দবার জন।   
 
 ডাকাতরা  যই আ মণ কেরেছ অজু ন সে  সে  গা ীব িনেয় তীর মারেত আর  কের িদেয়েছন। গা ীব িদেয় 
তীর চালােতই অজু ন  েটা িজিনষ ল   করেলন, এক  দখেলন গা ীেবর তীের  সই আেগর মত  বগ আর  নই। ি তীয় 
 যটা ল   করেলন, অজ  ুন  য অ য় তূণীর  পেয়িছেলন  দখেছন তীর  েলা সব  শষ হেয় যাে । ডাকাতরা যখন বুেঝ 
 গল এই  সই অজু ন, তখন অজ  ুনেক আ া কের মারেধার কেরেছ আর য বংেশর যত যুবতী  মেয় েলা িছল সব কিট 
 মেয়েক তুেল িনেয় তার সােথ যত টাকা-পয়সা িছল সবই  কেড় েড় িনেয় চেল  গল। অজ  ুেনর মত বীর তখন হেতাদ ম 
হেয় কা ঁদেত কাঁদেত হি নাপুের িফের এেলন। যুিধি রেক সব কথা বলেলন ‘এটা িক হেয়  গল! আিম এত বড় য ু 
কেরিছলাম, এত বীেররা আমার কােছ পযু দ  হেয় পরাজয়  ীকার কেরিছল, আর আজ আমারই সামেন  ীকেৃ র বংেশর 
সব  মেয় েলােক অপহরণ কের িনেয় চেল  গল, আিম িকছুই করেত পারলাম না’। তখন যুিধি র বলেছন ‘এতিদন 
 তামার যা িকছ ুশি  িছল  ীকেৃ র জ ই িছল।  ীক ৃও আজ আর  নই,  তামার শি ও  শষ হেয়  গেছ’। তখন 
পা বরা িঠক করল আমােদর আর  বঁেচ  থেক  কান লাভ  নই, চল আমরা সবাই  াণত াগ করব। িকভােব  াণত াগ 
করেব? আমরা সবাই হাটঁেত হাঁটেত িহমালেয়র পেথ চলেত থাকব। 
  
মহা   ােন র পেথ   ৗ পদ ী সহ প   পা  বেদ র যা  া 
 তখন পাচঁ ভাই িমেল   ৗপদীেক সে  িনেয় িহমালেয়র পেথ চলা    হল। এই যা ােকই বলা হয় মহা  ােনর 
পেথ। এেদর  পছন  পছেন একটা   রও চেলেছ। মহাভারেতর কািহনীেক  থম  থেক এত দীঘ  টানা হেয়েছ িক  
 শেষর িদেক এেস কেয়ক পাতার মেধ ই পুেরা কািহনীটােক এত তাড়াতািড়  শষ কের িদেয়েছন  য অবাক হেয়  যেত 
হয়। মহা  ােনর পেথ চলত চলেত  থম   ৗপদী পেড়  গেলন।   ৗপদী পেড়  যেতই ভীম িচৎকার কের বলেছন ‘দাদা! 
দাদা!   ৗপদী পেড়  গল’। যুিধি র িফেরও তাকােলন না। বলেলন ‘পেড় যাক। পাচঁ জেনর  ী হওয়া সে ও ওর মেন 
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িচরিদনই অজু েনর  িত িবেশষ ভােলাবাসা িছল। এই পােপর জ ই   ৗপদীর পতন হেয়  গল’। এখন পাচঁ ভাই  ধু 
চলেত লাগল। িকছ ুণ পর ভীম আবার িচৎকার কের বলেছন ‘দাদা! সহেদবও পেড়  গল। সহেদব আমােদর সবাইেক 
এত  সবা করত। ও  কন পেড়  গল?’ যুিধি র তখন বলেছন ‘সহেদব আমােদর মেধ  িনেজেক  বশী বুি মান মেন 
করত, এই অহ ােরর জ  সহেদেবর পতন হেয়  গল’। আবার িকছু ণ পর ভীম বলেছন ‘দাদা! ন ল পেড়  গল’। 
যুিধি র বলেছন ‘ন ল িনেজেক জগেতর সব  থেক  পবান মেন করত। এই পােপই তার পতন হল’। িকছু ণ পর 
আবার ভীম  চিঁচেয় বলেছ ‘দাদা! দাদা! এিক অজু ন পেড়  গল।  স  তা হািসঠা ােতও  কান িদন িমথ া কথা বেলিন’। 
তখন যুিধি র বলেছন ‘িনেজর শি র উপর অজু েনর ব   বশী অহ ার িছল, আর  স িনেজ একিদন বেলিছল আিম 
একিদেনই সব শ র িবনাশ কের  দব। অথচ আঠার িদন যু  চেলিছ, অজু ন এক িদেন তা করেত পােরিন। স   
কেরিছল িক  রাখেত পােরিন এই পােপই তার পতন হল’।  শেষ ভীমেসন পেড়  যেত    কেরেছ। ঐ অব ােতই ভীম 
বেল যাে  ‘দাদা! দাদা! আমার িদেক তাকান, আিম পেড় যাি । আিম  তা আপনােক এত ভােলাবাসতাম, আিম  কন 
পেড় যাি ’! যুিধি র তখন ভীমেসনেক বলেছন ‘ভীম! তুিম অ েক ভ  ব   দান না কের িনেজই ব   বশী খাওয়া-
দাওয়া করেত আর িনেজেক অি তীয় বলশালী  ভেব খুব  বশী মা ায় আ  াঘা করেত, আমার মত  কউ  নই। এই 
পােপই  তামার পতন হল’। 
 
 যুিধি র এবার একাই  েগ র পেথ চেলেছন। িকছ ুদ ূর অ সর হওয়ার পর  দবরাজ ই  রেথর চাকার আওয়ােজ 
চািরিদক কি ত করেত করেত যুিধি েরর স ুেখ উপি ত হেয় বলেছন ‘মহারাজ! আপিন এই রেথ আ ঢ় হেয়  গ ােরাহণ 
ক ন’।  তখন যুিধি র ভাইেদর পতেনর কারেণ  শাকা ল হেয় বলেছন ‘ হ  দবরাজ! আমার  ী পা ালী ও আমার 
পরমি য় ভাইেয়রা রা ার উপর িনপিতত হেয় রেয়েছ। এেদর সবাইেক পিরত াগ কের  গ ােরাহেণ আমার িব  মা  
বাসনা নাই। অতএব আপিন অ  হ কের আমার সােথই এেদর সবাইেক  গ ােরাহেণর ব ব া কের িদন’। ই  তখন 
বলেলন ‘মহারাজ!   ৗপদী ও আপনার চার ভাই ম  েদহ পিরত াগ কের আপনার আেগই  গ ােরাহণ কেরেছ, আপিন 
এই নরেদেহই  গ া ঢ় হেয় তােদর সবার সােথ সা াৎ করেত পারেবন’। ইে র কথা  শানার পর যুিধি র আবার বলেছন 
‘ দবরাজ! এই   রিট আমার একা  ভ  এবং ব  িদন আমার সােথ সােথ আেছ তাই এেকও আমার সােথ  গ ােরাহণ 
করার অ মিত ক ন। এই   রেক ত াগ কের  গ ােরাহণ করেল আমার পে  িনতা  ন ৃশংস ব বহার করা হেয় যােব’। 
ই  িকছুেতই রাজী হে ন না ‘ হ ধম রাজ!  য ব ি    েরর সােথ একে  অব ান কের  স কখনই  েগ  বাস করেত 
সমথ   হয় না।  দবতারা তার য দানািদর সব ফল িবন  কের  দন। অতএব আপিন অিবলে  এই   রেক পিরত াগ 
ক ন আর এেত আপনার িকছুমা  নশৃংস ব বহার করা হেব না’। যুিধি র তখন বলেছন ‘ হ  দবরাজ! আমার ভাইরা ও 
  ৗপদী মৃতু মুেখ পিতত হেয়  গেছ, আিম তােদর কখনই জীবন দান করেত পারব না, তাই আিম তােদর পিরত াগ 
কেরিছ। এেদর জীিবত অব ায় আিম কখনই পিরত াগ কিরিন। আমার মেত শরণাগত ব ি েক ভয়  দশ ন করা,  ীহত া, 
 া েণর স ি  হরণ ও িম ে াহ এই চারিট কােয   য মহাপাপ আর ভ জনেক পিরত াগ করােত একই পাপ হয়। 
 তরাং আিম এই   রেক  কান ভােবই পিরত াগ করেত পািরনা’। 
 
 যুিধি র এই কথা বলার পেরই   রিট যমরােজর  প ধারণ কের মধুর বােক  বলেছন ‘বৎস! আিম  তামােক 
পরী া  নওয়ার জ ই   র  বেশ  তামার সােথ সােথ পথ চেলিছ। এখন বুঝলাম তুিম সিত ই অত   ধম পরায়ণ, 
বুি মান ও সব ভূেত  তামার দয়া। এর আেগও আিম   তবেন একবার  তামােক পরী া কেরিছলাম।  সখােন তুিম আমার 
সম   ে র উ র িদেয় আমােক িবি ত কেরিছেল। তারপর আবার ভীম ও অজু েনর জীবন  াথ  না না কের তুিম  তামার 
সৎ মা মা ীর কথা  ভেব ন েলর জীবন  াথ  না কেরিছেল আর এখন   রেক আি ত িবেবচনা কের  দবরথ পিরত াগ 
করেত উদ ত হেয়ছ।  তামার এই সব কাজ  দেখ আিম িনতা   ীত হেয়িছ’। 
 
স শর ীের য ু িধ ি ে রর  গ  ােরা হণ 
 যুিধি র  েগ  যখন  পৗঁেছ  গেছন তখন তারঁ সামেন একটা িদব  দ ৃ সংঘিটত হল। িতিন  দখেছন  েয াধনরা 
সবাই  েগ   আেছ িক  তাঁর চার ভাইেয়রা এখন নরেক পেড় আেছ। যুিধি র তখন বলেছন আমােক আমার ভাইেদর কােছ 
িনেয় চল। যুিধি র  সখােন  পৗঁেছ  যেতই ভােয়রা সব আত নাদ কের বলেছ ‘দাদা! আপিন এখােন একটু অব ান ক ন, 
আমরা এই নরেক খুব কে  আিছ। আপিন এখােন িকছ ুণ দাড়ঁােল আমােদর  ি   বাধ হে , আপনার উপি িত আমােদর 
ভােলা লাগেছ, বাতাসটাও ভােলা হেয়  গেছ’। তখন যুিধি র বলেলন ‘আিম  কাথাও যাব না  তামােদর  ছেড়, আিম 
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এখােনই থাকব’। তখন ঐ দৃ টা িমেট  গল। ধম রাজ বলেছন ‘আিম িতনবার  তামার পরী া িনলাম।  থম য রাজ 
হেয়, ি তীয় একটা   র হেয় তৃতীয়  তামার ভাইেদর নরকবােসর দ ৃ অবেলাকেনর  ারা। তুিম িনেজর  েখর পেরায়া 
না কের, ভাইেদর ভােলােবেস তােদর ক   দেখ তুিম  গ  খ পয   িবসজ ন িদেয় িদেল। তাই এখন তুিম  েদেহ  েগ  
যােব’। এরপর যুিধি র সশরীেরর  েগ  চেল  গেলন।  সখােন িগেয়  দখেছন তাঁর সব পূব পু ষরা, ব ু বা ব, 
আ ীয় জন সবাই  েগ  রেয়েছন, তারঁ ভাইেয়রাও  পৗঁেছ  গেছন। 
 
 বলা হয় একমা  যুিধি রই নািক সশরীেরর  েগ  িগেয়িছেলন। আবার অেনক কািহনীেত বেল তারঁ একটা আঙুল 
নািক পেচ িগেয়িছল  যেহতু যুে র সময় অ থামা হত ইিত গজঃ এই িমথ া কথা বেলিছেলন। যাই  হাক মহাভারেতর 
কািহনী মূলতঃ এইখােনই  শষ হেয় যায়।  ভ রথাযা ার িদেন মহাভারেতর এই দীঘ  আেলাচনা  শষ করা হল। 
 
 

ও ঁ শা ি ঃ শাি  ঃ শা ি ঃ। হির ও ঁ ত ৎসৎ । 
ও ঁ  ীর াম ক ৃ  া প ণ ম  । । 
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                                        স ূ চী প  
                                                      ি তীয় খ  

 িমক িবষয় পৃ া 
 ি বর াটপব    
১ পা বেদর এক বছর অ াতবাস ১ 
২ রাজকম  চারীর রাজার  িত আচরেণর ব াপাের যুিধি রেক  ধৗেম র িশ া ১ 

৩ ভীম কত ৃক কীচক বধ ৪ 

৪  কৗরবেদর িবরাট রাজার  গাধন অপহরেণর অপেচ া ও অজু েনর কােছ পরাজয় ৬ 

 উ ে দ  াগপব    

৫ দূেতর  ণাবলী –  ীকৃে র ব াখ া ১০ 

৬ বলরাম কত ৃক যুিধি েরর সমােলাচনা ১১ 

৭  ীকৃ  সমীেপ  েয  াধন ও অজু ন উভেয়র এক  আগমন ১২ 

৮ ম রাজ শেল র  েয  াধেনর িশিবের  যাগ ১২ 
৯  কৗরবেদর দতূ হেয় স েয়র িবরাট রাজার দরবাের আগমন ১৩ 

১০ িব র নীিত ১৫ 

১১ সনৎ জাতীয় সংবাদ ২৬ 

১২  ীকৃে র িবিভ  নােমর অথ  ৪১ 

১৩ দাির তার অিভশাপ ও পিরণাম – যুিধি েরর আে প ৪৪ 

১৪ দূত  েপ  ীকৃে র হি নাপুর আগমন ৪৭ 

১৫ িব েলাপাখ ান এবং প ুেদর  িত   ীেদবীর বাত া ৫২ 

১৬  ীকৃ  কত ৃক কণ েক কেণ র পিরচয়  দান ৫৫ 

১৭ যু েক কেণ র যে র সােথ তুলনা ৫৬ 

১৮   ী রাজার কথা ৫৭ 

 ভী  পব    

১৯ িশখ ীর কািহনী ৫৮ 

২০ অে ৗিহণীর িববরণ ৫৯ 

২১ ধম  যুে র িনয়ম কা ন িন পণ ৬০ 

২২ ভীে র শরশয ার খবর িনেয় স েয়র ধতৃরাে র কােছ আগমন ৬১ 

২৩ অজু েনর  গ া িত ও অজু নেক  ীকৃে র গীতার উপেদশ দান ৬১ 

২৪ যুে র  ারে  যুিধি র কত ৃক ভী -  াণািদর আশীব াদ  াথ না ৬২ 

২৫ ভী  বধােথ   ীকৃে র  দশ ন চ  হে  রথ  থেক অবতরণ ৬৩ 

২৬ ভীে র পতন ৬৪ 

২৭ ভী  ও কেণ র সংলাপ ৬৫ 

   াণ পব    

২৮  ীকৃ  আর অজ  ুেনর  থেক ধৃতরাে র আশ া ও ধতৃরা  কত ৃক  ীক ৃে র   প বণ ন ৬৬ 

২৯ কম বােদর উপর ধৃতরাে র মতামত  ৬৭ 

৩০ ভগদ  বধ ৬৮ 
৩১ অিভম   বধ ৭০ 

৩২ মতৃ ুর জ  কািহনী ৭২ 

৩৩ অজু েনর  িত া ৭৫ 

৩৪ অজু েনর মুেখ িবিভ  পাপকেম র বণ না ৭৫ 

৩৫ অজু েনর  িত ায়  ীকৃে র অসে াষ এবং পের দা কেক একাে   ীক ৃে র িনেদ শ ৭৭ 
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৩৬ জয় েথর র ার জ    াণাচােয  র শকটবু হ রচনা ৭৮ 

৩৭ অজু েনর অ সের  েয াধেনর  িতেরাধ ৮০ 

৩৮ ভুির বা ও সাত িকর লড়াই, অজু ন কত ৃক ভুির বার দি ণ হ   ছদন ৮১ 

৩৯ জয় থ বধ ৮২ 

৪০  েয াধনেক কেণ র উপেদশ ৮৩ 

৪১ ধম   ও আধ াি কতার  ে  মূল েবাধ ৮৪ 

৪২ কেণ র  িত কৃপাচােয  র  দাষােরাপ ৮৫ 

৪৩ ঈ েরর ই া আর শূ  িদেয়  ণ করা ৮৬ 

৪৪ কণ  আর অ  ামার িববাদ ৮৬ 

৪৫ ঘেটাৎকেচর ভয় র য ু এবং ঘেটাৎকেচর উপর কেণ র শি  অে র  েয়াগ ৮৭ 

৪৬ ঘেটাৎকেচর মতৃ ুেত  ীকৃে র  ি র কারেণর ব াখ া ৮৮ 

৪৭ পূেব ই অজু েনর  িত কেণ র শি  অে র  েয়াগ না করার কারণ ৯০ 

৪৮   াণাচােয  র অ  ত াগ ৯০ 

৪৯ সত  ভাষণ ও িমথ া ভাষেনর  ে র িবে ষণ ৯১ 

৫০ ধৃ     কত ৃক   াণাচায   বধ ৯৩ 

৫১ অ  ামার মেত মা ষ কখন অধম  কের ৯৩ 

৫২ অ  ামার নারায়ণাে র  েয়াগ, ভীেমর নারায়ণাে র উপ া এবং অজ  ুন কত ৃক ভীেমর র া ৯৪ 

৫৩ নারায়ণা  ব থ   হওয়ােত অ  ামার হতাশা এবং ব াসেদব কত ৃক  ীকৃে র  ণকীত ন ৯৫ 

৫৪ ব াসেদব কতৃ ক অবতার তে র িন পণ ও িশেবর মিহমা কীত ন ৯৬ 

 কণ  প ব   

৫৫ জীবেন সাফেল র জ  চারেট  ণ ৯৯ 

৫৬ কেণ র রেথর সারিথর ভিূমকায় শল  ১০০ 

৫৭ কণ  ও শেল র মেধ  বাকয ু ১০২ 

৫৮ অজু েনর  িত যুিধি েরর িধ ার, অজু েনর যুিধি র বেধর উেদ াগ এবং  ীকৃ  কতৃ ক অজু নেক িনবারণ ১০৬ 

৫৯ ভীেমর  ঃশাসন বধ ১০৮ 

৬০ অজু ন আর কেণ  র স ুখ লড়াই ও কেণ র পতন ১০৯ 

 শল  পব    

৬১  েয াধেনর  দ মেধ   েবশ, যুিধি র ও  েয  াধেনর বাদা বাদ, ভীম কত ৃক গদাযুে   েয  াধেনর ঊ  ভ  ১১১ 

৬২  ীকৃে র  িত  েয  াধেনর  টিূ  ও  ীক ৃ কত ৃক  েয াধেনর িবিভ  অধম  কেম র িববরণ ১১৩ 

  স ৗ ি ক পব   ও  ীপব    

৬৩ রােতর অ কাের অ  ামািদর পা ব িশিবের হানা, প  পা বেদর পু েদর বধ, অ  ামার   া   েয়াগ ও 
নারেদর হ ে প 

১১৩ 

৬৪ ধৃতরা েক িব েরর সা না ১১৪ 

৬৫ ধৃতরা  কত ৃক   াধবশাৎ ভীেমর  লৗহমুিত  চূণ ,  ীকৃ েক গা ারীর অিভশাপ ১১৫ 

 শ াি  পব    

৬৬ যুিধি েরর রাজ   হেণ অ ীকৃিত ও িভ াবৃি  অবল েনর ই া, ব াসেদব কত ৃক যুিধি রেক উপেদশ ১১৬ 

৬৭ ধেম র  মাণ ধম   ১১৭ 

৬৮ দায়ব তা িনধ ারেণর ত  ১১৮ 
৬৯ কাল, কম বাদ, িবধাতা ও কােলর পিরহাস ১১৯ 

৭০ কার পােপর  ায়ি ে র িবধান  নই ১২১ 

৭১  কান  কান কােজ  ায়ি   করেত হয়  ১২২ 
৭২ যুিধি েরর কােছ চাব ােকর আিবভ  াব ১২৩ 

৭৩ িপতামহ ভী  ও যুিধি েরর  ে া র  ১২৩ 
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৭৪ তৎকালীন সমােজর বণ ধম   ১২৮ 

৭৫ শ  বা িবেরাধীেদর  িত রাজার আচরণ  সে  বৃহ িত নীিত ১৩০ 

৭৬ মানবজীবেন িপতা, মাতা ও   র  ান ১৩৩ 

৭৭ চার ধরেণর পাপ কেম  র  ায়ি   হয় না ১৩৪ 

৭৮ সত  ও অসেত র ব বহািরক ও আধ াি ক নীিত ১৩৫ 

৭৯ ধেম র পূণ া   প ১৩৫ 

৮০  ঃখ, স ট, ঝােমলা, মহািবপদািদ  থেক মুি র উপায় ১৩৮ 

৮১  শয়াল ও বােঘর কািহনীর মাধ েম যুিধি রেক ভীে র নীিতশাে র িশ া ১৪০ 

৮২ মুখ  েদর তপ ার পিরণিত ও উেটর কািহনী ১৪১ 

৮৩ িব ািম  ও চ ােলর কািহনীেত আপৎধেম  র িবে ষণ ১৪২ 

৮৪ অিতিথ  সবার আদশ  এবং ব াধ ও পায়রার কািহনী ১৫০ 

৮৫ ভারেতর আধ াি ক ঐিতে  তপ ার     ১৫০ 

৮৬ সত ই পরম গিত ১৫২ 

৮৭ কাম,   াধ ও  লােভর উৎস ও এ েলার  িতি য়া ১৫৩ 

৮৮ ধম  , অথ  ও কােমর      িন পেণর িবচার ১৫৮ 

৮৯ মুি র ই া কার হয় ১৫৯ 

৯০ কৃতে  িবনাশ ও ব ুে  ঈ রলাভ ১৬২ 

৯১ ত ােগর মিহমা (মি গীতা) ১৬৩ 

৯২ রাজা জনক ও ন ষ সংবাদ ( বাধ গীতা) ১৬৫ 

৯৩ জগেত  েখ িকভােব িবচরণ করা যায় –  া ণ ও   াদ সংলাপ ১৬৭ 

৯৪ জ , কম  ফল ও পূণ ফলািদ িনধ ারেণ মহাভারেতর মত এবং সত  ও মেডেলর পাথ ক  ১৬৮ 

৯৫  দন ীন জীবেন আচার  ১৭৫ 

৯৬ শরীেরর উপর পাপকেম  র  িতি য়া ১৭৬ 

৯৭ পাপ লুকােল পাপ বােড়, লুিকেয় ধম   করেল ধম   লাভ  রাি ত হয় ১৭৭ 

৯৮ অধ া  ও ধেম র  েভদ  ১৭৭ 

৯৯ সৃি র ব াপাের মহাভারেতর িচ াধারা ও স , রেজা ও তেমা  ণা সাের জীেবর  ভাব ১৭৮ 
১০০ ত দিশ   ক? ১৮২ 

১০১  ান ও ভি র ল   ও পিরণাম এক ১৮৩ 

১০২ মহাভারেতর মতা সাের জপ-ধ ান  সে  কেয়কিট মূল বান উপেদশ ১৮৪ 
১০৩ ই  ও বিলরাজার সংবাদ ১৮৮ 

১০৪ পু   কেদবেক ব াসেদেবর উপেদশ (ব া ের া র ক েম র  য া গ – উ ম  া ন ি কে স হ য় – শ াি  ি ক েস আ েস – ধ া েনর 
ম া ধ ে ম প  ত েক জ েয় ি ক ি ক ি স াই – ব   ও অব ে র স ং া – জগ েত ক ত রক েমর  া ি ণ ও তা র   ি ণি ব ণ া স) 

১৯১ 

১০৫ স  াসীর আচরণ ও ধম   ১৯৮ 
১০৬ ধেম র উৎপি  ও িক  াি র জ  ধম  পালন? এই  সে  জাজিল ও তুলাধেরর সংলাপ ২০৩ 

১০৭ ধম  , অথ  ও কােমর মেধ       কানিট? এই  সে  িনধ ন  া ণ ও   ধােরর কািহনী ২০৮ 

১০৮ শাি পেব র মূল ব ব  ২১০ 

১০৯ পরাশর গীতা ২১২ 

১১০ হংসগীতা ২১৬ 

১১১ সাংখ  ও  যাগ দশ েনর আেলাচনা এবং  যাগীেদর  যাগ সাধনা ২১৮ 
 অ শাস নপ ব    

১১২ ল ী  কাথায় থােকন আর  কাথায় থােকন না ২২৩ 

১১৩   বােক  উপম  র িন া ২২৬ 

১১৪ মহাভারেত গ ার মাহা   (গ েড়র জ  ক া ি হ নী – ব ালিখল  ঋি ষ েদর য  – গ েড়র জ  – গ ড় ক ত ৃক অম ৃত 
হ র ণ – ি ব নতা র দা স   মা চ ন) 

২২৭ 

১১৫ ক াদােনর িবিভ   ি য়া ও পা -পা ীর বয়েসর ব াপাের মহাভারেতর মত ২২৯ 
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১১৬ ভারেত গ র  িত   া ও  গামাতা পূজার  চলেনর ইিতহাস ২৩০ 

১১৭ দানািদ  হেণর ফল ও উপবােসর ব াপাের মহাভারেতর অিভমত ২৩৩ 

১১৮ স িষ  ঋিষ ও িশিব রাজার কািহনী ২৩৪ 

১১৯ ভগবান িব ুেক  স  করার িবিবধ িবিধ িনয়মািদ ২৩৭ 
১২০ িবিভ   থা ও িনয়েমর ব াপাের িবিভ  ঋিষর িবিভ  উপেদশ ২৩৯ 

১২১ িশব-পাব তীর সংবাদ (ধম   ও অধেম  র   প – সব  ে র স ং া – ক েম  র ব ন ি ক ভ া েব হ য় – ম ন, ব া ণী ও ি য়া েক 
ি ঠ ক ক র া – এবং ব   ক া র ধম  ও অ ধেম  র ব া প া ের ি শ েব র উপ েদশ) 

২৪১ 

১২২ ভীে র  দহত াগ ২৫৭ 

১২৩ অ গীতা ২৫৮ 

১২৪  ীকৃে র িদব শি েত পরীি ৎএর  বঁেচ ওঠা ২৭৪ 
১২৫ য  েল  নউেলর গড়াগিড় ২৭৪ 

১২৬ ধৃতরা , স য়, গা ারী ও   ীর বাণ   ও মত  ধাম ত াগ ২৭৫ 

১২৭ য বংেশর নাশ ও  ীকৃে র মত  লীলার পিরসমাি  ২৭৫ 

১২৮  ীকৃে র অবত মােন অজু ন শি হীন এবং য বংশীয় মিহলােদর র া করেত অজ  ুেনর অসফলতা ২৭৬ 

১২৯ মহা  ােনর পেথ   ৗপদী সহ প  পা বেদর যা া ২৭৬ 
১৩০ সশরীের যুিধি েরর  গ ােরাহণ ২৭৭ 
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